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Exmo.Sr.Presidente e mais M mbroa do Convelho Nacional do Trabalho. 

CON ELHB N CIO AL DO TRABALijO 
J 

JOS~ PEREIRA GO~~S,funcionnrio,CAIXA d Companhia Brasilei

ra de Energia Eletrica,n seoçaõ do Estado Rio,Nictheroy,e syndica

lis do sob a matricula n.l6,tendo sido fastado do exercioio de sua 

funçõ a no dia 20 de Abril do corrente nno ,a pretexto de desfalque, 

e sem previa ap.uração dministrati va da fal ta,desse fnto trouxe ao 

conhecimento do Conselho ,por petição de 12 de Maio ,levada regi ato 

do Correio da cid de de Niteroy,sob n.l7.016,conforme o respetivo 

conhecimento m poder d:) Suplicante. 

oontece,porem,que,p r defesa de seus interesses,o Suplicante 

procurou obter uma certidão do Syndtcato reapetivo,da Companhia Bra 

aileira de Energi Eletrioa , at6 e•~ d ta mesma lhe não foi en-

tregue,aob fundamento que o Presidente Manoel Fabello pedira demis -

aão,não havendo.entretanto,qualquer outro em exercioio d residen-

oia,d~ modo que o substituto pudesse ordenar a certidão pedidn,pare

cendo do conjunto de ciroumstanoias que o refrido Syndioato está ao 

p halo • não tendo quem possa o Suplicante recorrer,com g~ave prejui 

so par sua defeesa , tanto tpai a que,sem perceber seus vencimentos, 

desde 12 de bril,s6 agora,por intimação d as do corrente foi man

dado abrir o competente inquerito dministrativo.Quer dizer,nntea da 

apuraçao d pretxt da f lta,são lhe recusados os vencimentos,quando 

lei a6 permite o não paga~Bnto deles,depois da apuraçaõ da falta 

rgu.ida,para demissão do funo ionario. 

ssim,já pelo cerceamento que vem encontr ndo em obter uma cer 

tidão do Syndicato ,já pel reous do pagamento de seus vencimentos,o 

Suplicante tr z esses fatos ao conheviemnto do Conselho,para valer 

esta como pro testo oportuno oontrn os meios de que lança mão a di ta 

Empresa,oom juda do proprio Syndioato,para fazer triumfar um i quer 



to administrativo,em que vem atS servindo um 

dioato,apenas,por delegação,qu ndo ~ o rgo d 1 ição . 

T 4 do Syn-

Termos em ue esper sejam tomad s as providenoi 

tes, oo mo d ordenar este Conselho eej forn oida a certidão já pe• 

dida e maia que fore neoess rias á defesa do Suplioant • 

• 
E.de . eri no 

• 





Exmo. Snr.Dr. Presidente do Con elh Nacional do Tr balh 

CONSE HO NACIONAL A 
<?/IP. __ ~- 5P .2..P 

Em ~?a6 ~~ • J. 

J aé Pereira G mes,empragado,c ixa d Compe 
nhia Brasilair de Enargi Eletric ,na divisão da Nictheroy do Be
tado ao Rio,am raqu~~ím~~to de 11 da aio do corrente anno,regis
trado no Protocollo Geral sob n2 D.G.E.227-S 933,reclamou e pro
testou perante este Conselho contra o pro<$®mento daquella Cia, 
afastando o Sup~,dom mais de 2~ annos de serviço, do exercioio 
de seu cargo,e o trasferindo para logar que n o indicaram,maa tão •. 
só como meio de,no dia 20 de Abril,passaram ns suas funcções a er 
exercidas por outro. 

,, v i 

Afastado,assim,do cargo reforid~ { dia 20 de Abril,nenhuma ou-
tra funcção lhe foi designada,e, concomitantemente, dita Cia,ini-

ta ciava um inquerito policial,accusando o Supp-- de haver commetido 
um , imaginario da falque,e administrativamente,tambam,procura orga
nisar um inquerito. 

Mas já são decorrido os 90 dia ,á contar do dia 19 de 
ultimo,quando allega a Companhia haver cohecimento do factos im
putados ao Supp!!,e que a lei,no art.l2 das instrucções da 5 de 
Junho do corrente anno,estabelece pera 
administrativo,daterminand~ o art.l3: 

conclusão do inquerito 

"Vencido essa praso e não estando ainda c~ncluido o inouerito 
se o empregado houver sido suspen o das suas funcções e priv do de 

de ~espectivos vencimentos,CESSARÃO A SUSPENSÃO E A PRIVAÇÃO DOS 
VENCIMENTOS,E LHE SERAO PAGOS OS GUE ANTERIORMENTE NÃO POUDE RECE-
B.óR. " 

Ora o inq~erito não foi amnda concluido,e 

tendo o Supplivante sido 
afastado de suas func ções desde 20 de Abril,inclusive 

e privado de seus vencime• 
tos, ex-vi do cit.art.l3 

e e t i~ r 

necessarias providenci~s junt~ á Comp.Bras.de Energia Elactrica, 
para que a mesma,cumprindo a lei,f9Qa cessar a suspensão e pagar 

oa vencimentos da que fou privado até a presente da,a;e 
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IIS!ERIO 00 TRABALHO 
IOUSTRIA E COMMERCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

2 • SECÇÃO 

PROCESSO INICIAL 5446/1933../. ....... . 

INFORMAÇAO C. N. T. N.
0

. 7661/1.5/?/33 

ei a a juntada da :pet ção de fl .... . 9 , em 

q Jo ~ r ira Gom s , reclam nte nestes autos , re er ao 

Exmo. Snr. inistro do rabalho, Ind ·tria e Oomme cio 1 e 

seja fornec do, por cer idão , o t r da inic al de fls. 2 e 

o de pacho nell exa do, :permi t o-me subme ter o r ces o 

á cons dera~ão do nr . Director Secção, para que se sirva 

de :providenci~r no sentldo de ser ordenado o cumprimento do 

respeitavel despacho co ante da mcs re t ição. 

o de Janei o, 22 de J 
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Mathilde Corrêa do Lago Silva, 
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Attendendo o pedido constante deste requerimento, attestamos a 
' , # 

bem da verdade que o Snr.Jose Pereira Gomes e empregados desta 

João Noronha Santos 

Direct r 

{/,}t/.1. th ~ 



MINimRIO 00 TRABALHO, 
INOUSTRIA E COMMERCIO 

! 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

2a- SECÇÃO /J 
PROCESSO INICIAL 5446 ........... ../. ..... 193.3 

I N F O R MAÇÃ O c. N. T. N. 0 
.. 7905 .. .I ~3 

Rec a em 22/7/33 

Jos~ Pereira Gomes, principal Jnteressado 

destes autos, attendendo ao que lhe foi solicitado em o offi 

cio de fls. 20, por esta Secretaria, apresenta o attestado 

de seu tempo de serviço na Companhia Brasileira de Energia 

Electrica, pelo qual se verifica que ingressou na mesma em 

lR de dezembro de 19~0. 

Ora, tendo em vista a data da dispensa- 19 

de abril ultiino- e, bem assim, o que expressamente disp~e .... o 

art. 53 do Dec. ng 20.465, de lg deoutubro de le ,a Compa-

nhia reclamada s6 poderia demittir o supplivante em virtude 

de falta grave apurada em in~uerito administrativo. 

AssDn, pois, penso ser necessario a audien 

cia da mesma. 
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1933 

~2~cl~ 

C. N. T . 29 
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Exmo. Snr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho. 

CONSElJ' , .~. ~ 1 !Al DO TRABALHO 
0 , .. -~ .... t_ .. gf) 1} 

Em r~ f de · àe 19.JL 

\ 

A COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA ELECTRICA, por seu 

direotor abaixo assignado, tendo por portaria de 24 de Junho do 

corrente anno nomeado uma "Comm.issão de Inqueri to Administrativo" 1 

na fdrma estabelecida pelas InstrucçÕes baixadas por esse Conse-

lho a 5 de Junho e publicadas no "Diario Official" em 9 do mesmo 

mez, para apurar a falta grave commettida pelo empregado Jos4 Pe• 

reira Gomes, e havendo a mesma Commissão concluido pela culpabilidade 

do accusado, apresenta ao Conselho em annexo a este os autos do pro• 

cesso e requer se digne, apds examinal-os, autorizar esta Companhia 

a demittir do quadro dos seus tunccionarios o referido empregado por 

ser de 

DIREITO e JUSTIÇA. 



procedido na 

- de accordo coa o art.53 doa 
decretos nos.20.4&5 de 1• de 
Outubro de ~31 e 21.081 de 24 
de ~evere1ro de 1932, e campa
tentes 1netrucçõea do Conselho 
Na~ional do Trabalho, datadas 

de 5 de 1unho de 1933, para a
purar a talta grave de que • 
accusado José Pereira Gomea. 

O<mnsale DE DTQ,UERITO: 

nr. ~--~ .. ~~eaidente) 
nr. ~~ ........ (Vice Prea.) 

/ 

.~P..~~~············(Secretario) 

Estado do Rio de Janeiro. 





.. 

Acta de reunião de installação da 

Commissão de Inquerito Administrativo, 

designada de accordo com o art. 1 das 

instrucções baixadas pelo Presidente 

do Conselho Nacional do Trabalho, ~ 

5 de Junho de 1933, regulando o art. 

53 dos decretos Nos. 20.465, de 1 de 

Outubro de 1931 e 21.081, de 24 de 

Fevereiro de 1932. 

Aos vinte e seis dias do mez de Junho de mil nove-

uentos e trinta e tres, na cidade de Nictheroy, capital 

do Estado do Rio de Janeiro, no edificio da Companhia 

Brasileira de Energia Electrica, sito á rua da Conceição 

n° 29, da mesma cidade, reuniu-se a "Commissão de Inque-

rito Administrativo" composta dos Snrs. Dr. Elias Chaves 

Neto, presidente; Dr. Adriano de Britto Pereira, vice

presidente, e Mucio Soares, secretario, designada pelo 

director da Companhia Brasileira de ~nergia ~lectrica, 

na f6rma estabelecida pelo art. 1 das instrucções baixa

das pelo Presidente do Conselho Nacional do 'l'rabalho, em 

5 de Junho de 1933, reguladoras do art. 53 dos decretos 

Nos. 20.465, de 1 de Outubro de 1931 e 21.081, de 24 de 

Fevereiro de 1932, e, após tomar conhecimento da "por

taria" do referido director, datada de vinte e quatro de 

Junho do corrente anno, onde está descripta a falta de 



). 

t 

.f 

que é accusado o caixa da referida companhia, José Pe-

reira Uomes, resolva, em observancia ao art. 2 das ins-

trucções em apreço, designar o dia vinte e oito de Junho 

corrente ás nove e meia horas, no edificio sito á rua da 

Conceição n° 131, 1° andar, nesta cidade de Nictheroy, 

para se proceder a audiencia do accusado, por si ou as-

sistido por seu advogado, ou pelo advogado ou represen

tante do s,yndicato dos empregados da Companhia Brasilei

ra de Energia ~lectrica, expedindo-se a competente inti

mação e ouvindo-se em seguida as testemunhas de accusa

ção, tudo de accordo com a legislação reguladora em 

vigor. Nada mais havendo a tratar, o Snr. presidente 

determinou ao senhor secretario que procedesse a autua-

ção desta aota, da portaria e demais peças formadoras 

do processo, expedindo outro sim o mandato de intimação 

do aoousado, bem como e::tiando um offioio ao syndioato 

a que perteno er o aocusa o para que faça acompanhar o 

inquerito pelo que, enoe rando a reunião datam e assig

nam a presente aota os Snrs. Dr. Elias Chaves Neto, 

presidente, Dr. Adriano de Britto Pereira, vioe-presi-

dente, e Muoio Soares, secretario. 

Nictheroy, 26 de Junho de 

~~/{ 
..? 

~(~~· 

~·~ ~---,.,·~-
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/ 

PORTARIA 

• 

, 

De aoo6rdo com o art. 1° das "Instrucções para inque

rito administrativo" de que trata o art. 53 dos decretos n°s 20.465, 

de 1 de Outubro de 1931, e 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932, como 

director da Companhia Brasileira de Energia Electrica baixo a pre

sente portaria para que a commissão abaixo nomeada apure am todos os 
.. 

seus detalhes o desfalque verificado na caixa da secçao de Nictheroy , 

da qual era responsavel o empregado José Pereira Gomes , e proceda, em 

tudo, de acc6rdo com a legislação em vig8r, sendo a falta a apurar a 

seguinte: 

Chamado no dia lO de bril do corrente anno pelo comman

dante do Corpo Militar do Estudo, queixou-se este de que o caixa da 

companhia, José Pereira Gomes, estava cobrando contas p ssadas e jd 

paga s pela referida corporação. To~nando ao escriptorio da empreza 

ordenei á contabilidade que levantasse uma nota das divid s do Corpo 

Militar, bem como obtivesse do proprio caixa uma lista d s contas em 

atrazo. No dia 17 do mesmo mez, voltando ao commando da Força, f6ram

me ahi mostr adus as conta s em questão ~ tendo eu verificado que as 

mesmas, cobrada s pelo caixa José Pereira Gomes, jd se achavam de fa-

cto pagas. 

Como se tratasse de desvio de pequena monta e attendendo 

a antiguidade do empregado e a confiança que elle até então merecia, 

ordenei ao chefe do escriptorio, Luso Coelho, lhe chamasse a atten

ção para a falta commettida, transferindo-o de funcção, na supposição 

de que o facto podia ter sido fructo de algum esquecimento. 



)t 

2. 

No dia 24 de Ãbril, o dito chefe do escriptorio, Luso 

Coelho, communicou-me que apezar dos seus esfor~os, desde o dia 

20, não havia conseguido que o caixa José Pereira Gomes assignas

se a passagem de caixa e prestasse outras informa~Ões e que, es

tava desconfiado, elle Luso Coelho, de que alguma causa de mais 

grave existisse na alludida caixa. Então, resolvi designar uma 

commissão composta do referido chefe do escriptorio, do advogado 

da companhia, Dr. Hamilton Leal, e dos empregados Waldomiro Peralw 

ta e lbertino Cunha, e, tambem, communicar o facto ao Syndicato 

para que elle acompanhasse as diligencias (docs.le .2.). Essa commis-

-sao, no dia seguinte , 25 de Abril, scientificou-me de que, nas in-

vestiga~Õea procedidas, havia conseguido constatar que, nem s6 as 

contas de Março da Companhia Commercio e Navegação já haviam sido 

pagas, como tambem, outras da Companhia Petropolitana,Mattheis & 

Cia., Companhia Brasileira de Usinas Metallurgicas o haviam sido 

sem que, todavia, constasse a entrada em caixa de qualquer dellas. 

Outrosim, foi-me informado pela dita comm1ssão que o caixa Jos4 

Pereira Gomes, confessara ao Dr. Hamilton Leal e ao Dr. Octavio 

Bailly,engenheiro da companhia, haver lançado mão das importancias 

recebidas das repartiçÕes publicas e que possuia uma lista das con

tas em apreço a qual, no mesmo dia, á tarde, entregou ao Dr. Octa-

v1o Bailly. 

Resolvi, então communicar o facto ao escriptor1o cen

tral da companhia e pedir a designa~ão de um contador de absoluta 

confiança e sem ligação alguma com a divisão de Niotheroy, afim 

de proceder a um balanço e apura~ a extensão do desfalque. O conw 

tador designado foi o Snr . Luiz Felix Mandroni que no mesmo dia, 

iniciou os trabalhos apresentando-me um relator1o no dia 4 de Maio, 

onde estava constatado um desfalque na importancia total de Rs. 



e. 

De acc8rdo com o advogado da Compa~hia levei o facto ao 

conhecimento da policia para que ella apurasse,em inquerito, o cri

me praticado. 

Assim, para seja demittido do quadro de empregados da 

Companhia Brasileira de Energia •lectrica, Jos~ Pereira Gomes, de-
... 

signo, de aoo6rdo com as instrUCQoes baixadas pelo Conselho Nacio-

nal do Trabalho, em 5 de Junho do corrente anno, a cornmissão de "In--

querito Administrativo" composta dos senhores: Dr. Elias Chaves Neto, 

Presidente; Dr. Adriano de Britto Pereira, vice-presidente, e Mucio 

Soares, secretario. 

Rdl de testemunhas: 

1 Luso Coelho 
2 aldomiro Peralta 
3 Albertino Cunha 
4 Octavio Bailly 

5 Hamilton Leal 
e Fernando Bonfim 
? Sebastião Costa 

Nictheroy, 24 de Junho de 1933 

Direotor 
da Companhia Brasileira de "nergia Electrioa. 
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COMPANHIA BRASILEIRA D CTRICA 

Niotheroy, 26 de Abril de 1933 • 

.. 
Illmo. Snr. Presidente do Syndioato 
dos Empregados da Companhia Brasileira de Energia Eleotrica 
Rua da Conceição n~ 131 
Nesta. 

• T 

Lev~os ao seu conhecimento q~e esta Companhia vae dar inicio 
L.. 

um processo Administrativo para apurar faltas commettidas pelo tunccio-

nario snr . Jos~ Pereira Gomes que exer a 'as funcçÕes de Caixa . 

Syndicalisação, vimos 

pelo presente pedir a v. um representante desse Syndicato para 

accompanhar o respectivo processo . 

Aproveitando o ensejo , apresentamos a V. s . e demais membros des 

se Syndioato, as nossas 

JNS/IMh 
OoptiMG. 

Assignado: 

Cordeaes saudaçÕes . 

J .Noronha-Santos 
Direotor 



~ 
SYNDICATO DOS EMPREGADOS UI COMPANHIA BRASilEIRA DE ENERGIA ELECTRICI 

RUA DA CONCEIÇAO No. 131 • So•. 

- NICTHEROY-

Ni c theroy. 26 de Abril de 1933 • 

Illmo. Snr. Dr . João Noronm Santos 
DD. Director da Companhia Brasileira de Energia Electl'ica 
Rua da Conceição n: 29 
Nictheroy. 

SaudaçÕes • 

.. 

• 

Accusamos recebida a solicitação de v . s . feita nesta data , para este 

syndicato indicar um representante para acompanhar o processo administra-

tivo iniciado por essa Companhia , com o objecto de apurar faltas commetti

daa pelo tunccionario snr . José Pereira Gomes que exercia as tuncçÕes de 

Caixa nessa Companhia. 

Em resposta communicamos a v . s . que o Presidente deste Syndicato, 

Snr. Manoel Fabello acompanhará o referido processo . 
I 
I• 

Aproveitamos a opportunidade para apresentar a v . s . nossos protestos 

de distincta consideração . 

EIM/IMG. 



Illmo. Snr. Presidente do SyncUcato doa Fmpregados da Companhia 

Brasileira d& Energia Electrica: 

Tendo sido instaurado, por portaria de 24 de Junho do 

corrente anno, asaig:nada pelo director da Companhia B:rai!Jileira 

de Energia Electrioa, um inquerito administratiTo para apurar 

a tal ta commett1da pelo empregado JoatS Pereira Gomea, venho, 

como presidente do dito inquertto, conTidar esae Syndicato a se 

tazer representar em todas aa phasea do processo, cabendo-me 

intormar a V .s . que a inquirição do a acusado terá lugar no dia 

28 do corrente, ás 9 1/2, no editicio da rua da Conceição n~ 131 

1: andar. 

Nictheroy, 16 de Junho de 1935. 

(Aaaig~) Elias Cbavea Neto 

Presidente. 
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ÇÃO 

O Presidente da "Commissão de In
querito Administrativo", que se pro-
cessa Companhia Brasileir de Ener-
Electrica, de accôrdo com o art. 
53 dos decretos n°s 20.465, de 1 de ou
tubro de 1931 e 21.081, de 24 de ~eve
reiro de 1932, bem como das suas res
pectivas instrucções, de 5 de Junho de 
19 33: 

Mandando ao senhor secretario desta "Commiasão de In
querito dministrativo", indo o mesmo por mim assignado, em duas 
vias, para que se dirija á rua Tiradentes n° 66, nesta cidade de 
Nictheroy e ahi intime a José Pereira Gomes, afim de que no di 
28 do mez de Junho corrente, ás 9 1/2 horasê compareça perante es
ta Commissão de Inquerito reunida á rua da onoeição n° 131, 1° 
andar, nesta cidade de Nictheroy, e ahi deponha eobre a aocus ç-o 
constante da portaria seguinte: -- PORTARIA. De accôrdo com o 
art. 1° das "Instrucções para Inqueri to dministrativo" de que 
trata o rt. 53 dos decretos n°s 20.465, de 1 de Outubro de 1931, 
e 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932, como director da Companhia 
Brasileira de ~nergia ~lectrica baixo a presente portaria para 
que a commissão abaixo nomeada apure em todos os seus detalhes 
o desfalque verificado na daixa da secção de Nictheroy, da qual 
era responsavel o empregado José Pereira Gomes, e proceda, am 
tudo, de accôrdo cana legislação em vigor, sendo a falta a apu
rar a seguinte: Chamado no dia 10 de Abril do corrente anno 
pelo commandante do üorpo ilitar do ~atado, queixou-se este de 
que o caixa da companhia, José Pereira Gomes, estava cobrando 
contas passadas e já pagas pel referida corporação. Tornando 
ao escriptorio da empreza ordenei á contabilidade que levantasse 
uma nota das dividas do Gorpo Militar, bem cano obtivesse do pro
prio caixa uma lista das c~ntas em atrazo. No dia 17 do mesmo mez, 
voltando ao commando da Força, foram-me ahi mostradas as contas 
em questão, tendo eu verificado que as mesmas, cobradas pelo cai
xa José Pereira Gomes, já se achavam de facto pagas. Como se tra
tasse de desvio de pequena monta e attendendo a antiguidade do em
pregado e a confiança que elle até então merecia, ordenei ao chefe 
do escriptorio, Luso Coelho, lhe chamasse a attenção para a falta 
commettida, transferindo-o de funcção, na supposição de que o fa
cto podia ter sido fructo de algum esquecimento. No dia 24 de 
Abril, o dito chefe do escriptorio, Luso Goelho1 communicou-me 
que apezar dos seus esforços.~. desde o dia 20, nao havia consegui
do que o caixa José Pereira Uomes assignasse a passagem de caixa 
e prestasse outras informações e que, estava desconfiado, elle 
Luso Goelho, de que alguma causa de mais grave existisse na allu
dida caixa. Então, resolvi designar uma commissão composta do re
ferido chefe do escriptorio, do advogado da companhia, Dr. Hamil
ton Leal, e dos empregados aldomiro Peralta e lbertino Cunha, e, 
tambem, communicar o facto ao Syndicato para que elle acompanhasse 
as dillgencias (docs.l e 2). Lssa commissão, no dia seguinte,25 
de Abril, scientificou-me de que, nas investigações procedidas, 



) 
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ft 
havia conseguido constatar que, nem s6 as contas de Março da 
Companhia Commercio e Navegação já haviam sido pagas, como tam
bem, outras da ompanhia Petropolitana , Mattheia ~ Cia., vompa
nhia Brasileira de Us inas Metallurgicas o haviam sido sem que, 
todavia, constasse entrada em caixa de ~ualquer dell s. Ou
tros~,foi-me informado pela dita commissao que o caixa José 
Pereira Gomes, confessara ao Dr. Hamilton Leal e ao r. Octavio 
Bailly, engenheiro da companhia, haver lançado mão das importan
cias recebidas das repartições publicas e que possuia uma lista 
das contas em apreço a qual, no mesmo di , á tarde, entregou ao 
Dr. Octavio Bailly. ~esolvi, então communicar o facto ao es
criptorio central da companhia e pedir a designação de um conta
dor de absoluta confiança e sem ligação alguma com a d1 visão de 
Nictheroy, afim de proceder a um balanço e apurar a extensão do 
desfalque. O contador designado foi o 'nr. Luiz ~· eliz ndroni 
que no mesmo dia, iniciou os trabalhos apresentando-me um rela
torio no dia 4 de Maio, onde estava constatado um desfalque na 
importancia total de Hs. ??:345 400. De accôrdo com o advogado 
da Companhia levei o facto ao conhecimento da policia para que 
ella apurasse, em inquerito, o crime praticado. Assim, para se
ja de.mittido do quadro de empregados da Companhia Brasileira de 
Energia .i;!;lectrica, José Pereira Gomes, designo, de accôrdo com as 
instruoções baixadas pelo vonselho Nacional do Trabalho, em 5 de 
Junho do corrente anno, a commissão de "Inquerito Administrativo" 
composta dos senhores: Dr. lias vhaves Neto, Presidente; Dr. 
Adriano de Britto Pereira, vice-presidente, e Muo1o Soares, se
cretario. Nictheroy, 24 de Junho de 1933. Direotor da Companhia 
Brasileira de ~nergia ~leotrica". São testemunhas de aocusação: 
1 Luso Coelho; 2 Waldomiro Peralta; 3 Albertino Uunha; 4 Octavio 
Bailly; 5 Hamilton Leal; 6 Fernando Bonfim; 7 webastião Costa. O 
citado poderá fazer-se acompanhar do seu advogado ou representante 
do syndicato a que pertence, de accôrdo com o art. 3 das "lnstruc
ções para Inquerito Administrativo" de que trata o art. 53 dos de
cretos n°s 20.465, de 1 de Outubro de 1931 e 21.081, de 24 de ..t!e
vereiro de 1932. 

Nic theroy, 26 de Junho de 193 3 

O Presidente da Commissão de 
Inquerito Administrativo. 

) ~~~~~~ 
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snDICATo DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA BRASilEIRA DE ENERGIA ElECTRICA 

RUA DA CONCEIÇAO No. 1 31 • So•. 

- NICTHEROY-

Nictheroy. 27 de Junho de Hl33. 

M es 

.. 

Illm. snr. Dr. lias Chaves Neto 

D.D. Presidente da Commissão de Inquerito Admin18tr tivo. 

Acouso r cebido o ofticio de v.s., dat do de 26 do corr.:Lte, 

no qual este Syndica to convidado s fazer r pr sentar no in~uerito adminis-

trativo iniciado :r:e.ra apurar a falta oomm. ttida pelo cpregado Jos P reira 

Gomes. 

Ant s de design r o presentant p dido devo connnunicar e. 

26 d Abril ultimo a Com};8nhia Bra 11 ir de ergi Electric afti-

ciou a st e Syndice.to f zen o identico p dido, sendo respondido, no mesmo di e, 

pelo Snr. P. Secretario, qu o p sidente do Syndicato acoiTlpanharia o procasso. 

Não s tendo v rificado naquell occasião o processo administra 

ti vo nt1. e sim uma in v st igação preliminar a ual acompanh 1, e e atando agora devi-

d~nts instaurado o processo de accordo com a lei, resolvo 

para acomJ)=lnhar o m smo m todos os seus termoe,pratic ndo o 

presente cordea s saud -oes 
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concede todos os seus poderes em direito permittidos, para que em nome delle outorgante , como se presente fosse , 
possa em juizo ou f~ra delle, requerer, allegar, defender todo o seu direito e justiça em quaesquer causas ou demandas 
cíveis ou crimes, movidas ou por mover, em que elle outorgante fôr autQr ou réo , em um ou outro fôro; fazendo 
citar, offerecer acções, libellos, excepções, embargos, suspeições, e outros quaesquer artigos; contrariar, produzir, inquerir, 
reperguntar testemunhas; das de suspeito a quem lh'o for; jurar decisoria e suppletoriamente n'alma d'elle outorgante ; 
fazer dar taes juramentos a quem convier; assistir aos termos de inventarias e partilhas, com as citações para elles; assignar 
autos, requerimentos, protestos, contra-protestos e termos, ainda os de confissão, negaçllo, louvação, e dcsistencias; apel
lar, aggravar ou embargar qualquer sentença ou despacho e seguir estes recursos até maior alçada; fazer extrahir sentenças, 
requl!rer a execuç1Io d'ellas, sequestras; assistir aos actos de conciliação, para os quaes lhe concede poderes illimitados, pedir 
precatarias; tomar posse, vir com embargos de terceiro senhor e possuido'l;. ; juntar documentos e tornai-os a receber; 
variar de acções e intentar outras de novo; podendo substabelecer esta em un\..ou mais procuradores, e os substabelecidos 
em outros, ficando-lhes os mesmos poderes em seu vigor, e revogai-os, querenào, seguindo suas cartas de ordens e avisos 
particulares, que, sendo preciso, serllo considerados como parte desta. E que tudo quanto assim fôr feito pelo dito de seu 
procurador ou substabelecido , promette haver por valioso e firme, reservando para a sua pessôa toda a nova citaçllo. Assim 
o disse , do que dou fé, e me pedi este instrumento, que lhe li, acceit e assigna com as testemunhas presentes 

Cl !l.Y _a_o_ ..do C ......._........_..._· ....,., .... >meio r o o, mau o co nmJ c i , 
fa.Eu,Ab Scioinio aa Ara 

cnr Monnn Bnrro~~~~ 

:::...:.::.-=---P-=arai~'l Gomao-_Ql uco Poraira Di.o.o- 'l.n 

_ da doio mil raio a outra do duzontoo 

- q_u " •J 

r ~J.ch~l-.a om 

do Ni cthorc 

"'Xtnlhir o. pra 

n oubocravc a 
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CUTOIII DD l.o IFFICID 
Tabellião Dr. Oscar Menna Barreto Pinto 
Rua Padre feijó - Patacio da justiça 

Teleph· 1087 
NICTHEROY 
~o~ 

O bacharel em direito Oscar Menna Barreto Pinto, serventuario vitalicio dos officios de 
primeiro tabellião do publico, judicial e notas, escrivão do civel, orphãos, ausentes, resíduos, prn
vedoria, commercio e mais annexos d'este termo, município e cidade de Nictheroy, capital ~ 
Estado di~ Rio de janeiro, na fórma da lei, etc. . 

C E R T 11tl C A que, revendo em seu poder e cartorio o livro de procurações sob n~-K-L--, d' elle, a folhas~
consla e que lhe foi pedida e apontada por certidão, a procuração do theôr seguinte: 

REP,UBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
, 

Procuração bastante que faz Jc: oc P:3r ir o. Gor.1co 

SAIBAM quantos este Publico Instrumento de Procuração bastante virem, que no anno do nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo de mil novecentos e 3 aos Z dias do mer de . 
n'esta cidade de Nidheroy, capital do,.Eslado do Rio de Janeiro, perante mim Tabellião comparece 
outorgante.J.- I!! C!lrt_çJ'i_~ I Jo o Por ai r'l. Ccr:100 C 'lO d df'l c mm~ i~~l~,........._, ................. ..:;.o.w....._ 

""o_t_ 'l 

reconhecido pelo proprio das duas testemunhas no fim deste nomeadas e assignadas, o que pó1lo po.r fé. E 
perante as mesmas testemunhas por elle me foi dito que, por este Publico Instrumento, nomêa e constitue seu 
bastante procurador 

D .J l!lO d0o c.!ll"too F1g_uoirado udvog'ldo.,viuvo çcm 3ncri )toric nGnt _____ ,....,_ .. 

c foro em ''Cr lJ o~ __ Jl\!.ll~ uar juizo iilDt'J.!l.ci cu T..rl=:. 
'lr'l IJ.~Omp_'lnh'lr c clofo .der on intoracnoo do out r t\11 

,I.Uoi'"""-".....__....w....._. _o inQl.Ulti r. t ornun h ll o, pro 

ocntocçn. c oubot'l 

CQO._,.·~t~~!lo.:J&I.>oL--. 



cfJ -





\ , 

.t .. 











' I 
I 

1 

















' ' 



Yv 

----







elertnw d& ç;(~es.riU' 

(].4~ ~UJ dUé{/,) ~ ~ ~ ~1<-
~ ~ ~ ?vt:rveceuL-t>-r7 .e,. t-u:nL-J L 

·~ ~ 1~~~ ~ ~Ih? ·~ 
dP ~ ~~/h,~Co dCL. ~;u/~~ 
oh-. ~~o aa.tb~ (/J-~~1 1~ 
~~ ~/ de 1«b"C. ~ 
~w o e.. ~, :L- .-d.&~ ~~ ~ 
~· .J.o~ ) ~~.o ~ ~~-
~~ db ~~~~tal-~ 
o~. . 

~·b ..ÚJ~ 











V/ 

) 



' 





· . 

• 





{ 



r// 









J) 







J6 é. 

_5Y 







f 







f/ 



• 

v 

I 



P&LO ACCUSADO 

·-

O presente inquerito administrativo , instaurado pela 

portaria de 24 de Junho ultimo, do d irector da Companhia Brasi

leira de Emrgia E1ectrica, de accordo com o art. 53 dos decre-

J tos ngs 20.465 de li de outubro de 1931 e 21 .081 de 24 de feve

reiro de 1932, bem como das respectivas instrucçõe s, de 5 de ju

nho de 1933, teve por fim expresso e determinado na dita porta-

ria, autuada a fls . s 
11 ••• APURAR, em todos os seus detalhas, O 

:JESFALQlE VERIFICADO NA CAIXA DA SECçl{O DE 

NIT~ROI, DA UAL .!!IRA RESPONSAVEL O 'MPREGA

DO JCSE I PERE.IRA GO:IYES ••• tt 

na importancia to~•l de 

' 11 • • • se tenta e se te contos trezentos e qua-

rente e cinco mil e quatrocentos re!is ••• ", 

segundo os termos da mesma peça inicial do processo, e mais na 

fórma da qU31xa apresentada á 2a. Delegacia Auxiliar da Policia 

do stado par a_ qua f os se apurado ~ 

' ti ••• O CRI.M!: PRATICADO", 

como d·~ noticia exacta a portaria, a fls . 'f• 
Isto posto, a accusação l de 

lD 

que Jos4 Pereira Gomas, empregado responsavel pela 

caixa da secção de Niteroi, desfalcára os cofres da quere llan

te da importancia total de setenta e sete contos trezentos e 

quarenta e cinco mil e quatrocentos réis, conformé constatado 

em relataria pelo contador Luis Felix Mandroni, a 4 de maio, 

devidamente acceito pela Companhia, que fez sua a dita consta

tação, com a portaria de 24 de junho e mais na circunstancia de 



levar o f acto ao conhecimento da policia para que ella apuras

se o cr i me prati ca do, com imputação de sua autor ia ao quere l

lado , sendo 

que, assim, precisos são os termos da accusação, 

com a indiv iduação do facto del i ctuoso, sua autoria e a exacta 

importanc i a indebi·t amente apropriada, pelo 

3CI 

que a de f esa do accusado cing ir-se-& aos termos da 

propria accusação, pois outra, ali~s, impos&ivel seria produ-

z i l-a, ~IE QUE AO lli&.LLADO •' IDaPUTA UNICAJIIEN'IE O CEIME 
.. 

DO SFALQUE, para conservar, aqui, a expressão da portaria 

i nicial. 

Nestas corxlições, 

preliminarmente, 

provar -se -lf 

qw a impropriedade de ste procediaento administrat 1-

vo para apuração do crime imputado ao accusado é manifesta e 

i rrecus avel. A quere llante, Companhia Brasileira de Energia 

El ec t rica , em maio .do corrente anno, apresentou & 2a. Delega

c i a Auxi liar queixa de haver o que r e llado se apropriado lndebi• 

t amente ~ a importancia de 77a345$400, que ~ e cebera na quali

dade de caixa da secção de s tã capital, afim apurasse a policia 

o "c ri ae praticado" e, logo em seguida, conhecida a queixa,in

staurado o inqueri.to palie ial, com audiencia das me amas teste• 

munhas produzida& aqui, proc~dida vistoria dos livros da querel

lante, e st a fôrma o presente inquerito administrativo, coat o 

5R 

que pratica flagrante usurpaçâo de privativas attri• 

buiçõe s do poder judiciario no julgallJ3nto dos delictos, sendo 

·, 
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que a decisão duma e doutra jurisdicção pode\r-sfão collidir 

na solução diversa do presente caso. 

Ora, 

6R 

se ~ commettido ao poder judicario o con~cimento 

dos f actos delictuosos, que este o!, segundo 

J sação e a consequente queixa ~ policia, para apuração do 
~~~ 

gado criroo e res~ctiva Ql!ft~a.&ã., indubltavel f! 

7G 

que só a justiça criminal, ap6s ampra investigação e 

de f esa assegurada ao accusado, poderá, no exercicio legitimo de 

sua funcção politica, julgar da procedencia ou improcedencia da 

queixa, ou da existencia ou inexistencia do crime, prevalecendo 

tal decisão sobre todas as demais, inclusive a proferida, afinal, 

._ 1 neste procedin:ento, de effeito, pois, precario e inconpequente. 

De facto, 

" ••• creados e organizados especialmente pa-

ra exame dos factos delictuosos, os tribu

nae s criminae s não podem ficar subordinados 

á jurisdicção civil, que offerecem menos ga

rantias para a descoberta da verdade ••• ", e 

se assim é, no ensinamento dó ministro Emundo Muniz Barreto,Rev. 

Forense, vol. 40, pag. 20, em relação ~ jurisdicção civil, o 

que se diré!, então, com a jurisdicção por assim dizer doroostica 1 

de p=ssoa de direito privado 1 instaur~o processo dentro do cir

culo dos seus funccionarios, em que todas as figuras do juizo, 
~0/ -

d ( julgador ao escrivao, trazem, em these, o vicio originaria 

d a nomeação e a deformidade da dependencia para com a pessoa 

donâe promanam as proprias funcções, ·para apurar CRim em que 

ella é parte capital, entregw, por ella propria, ~ jurisdicção 



commum da Justiça criminal, por competencia privativa desta ? 

gQ 

Certo r! que, á vista da indole do nosso regimen pro

cessual, calcado no principio de que o interesse publico exerce 

influencia predominante sobre o ibteresse privado, as decisÕes 

criminaes culminam no seu predominio incontestavel sobre as de

cisões da jurisdicção civil ou administrativa , anniquilaaas es

tas, sejam quaes' os se us effeitos, pe.na corporal , ou não, como 

a demissão , no exemplo da presente especie , para sobrelevarem

se as priae iras áquellas outras, como alta manifestação do 1nte-
rt-/ 

resse publico, ampara~o o fnteresse privado, que, em mataria 

criminal, f!, no complexo dos interesses sociaes, o proprio in

teresse collectivo . 

Mas, se, por 

.... hypothe se t 

10'~ 

concluir o presidente da commissão apuradora pela pro

cadencia da accusação, isto é, ser o empregad o Josf! Pereira Go

mes-responsavel pelo desfalque verificado na Caixa da secção de 

Niteroi, na importancia total de 77&345$400, 

• e, em conseque·ncia, demittido do 

emprego, 

e ' 
por sua vez, a jurisdicção criminal o inculpar de delicto, os 

effeitos desta decisão collidente prevalecerão neste systama 

dual creado pela fantasia da accusadora ou manter-se-& a demis-

são injusta resultante . do presente inquer ito ? Se a demissão 

fOr mantida, pelo rec onre cirze nto do desfalque na jurisdicção 

administrativa, o poder judiciario, contra todos os principios 

geraes de direito e a organisaÇão politica do paiz, soffrerá, 

na sua esphera privativa de attribuiçÕes, extensa lesão, "capiti) ' J 

? 
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~ , 

diminutio" , cerce ·ame nto de ac ção, com as con eq"'ncias natu

raes á inversão das normas legaes e, portanto, em decorrencia , 

instab i lidade e inquietàção de todos os direitos . Se read

mittido f~r o empregado, como effeito logico da improcedencia 

da acção criminal, o inquerito administrativo não teve objeto, 

o qU3 seria demasiado absurdo, pois a lei . não estabelece norma 

· de acção illogica conducente a resultados improfiquos e inef-

ficazes. ' 

Nestas condiçÕes, evidente !! 

que, segundo a exacta comprehensão dos arts . 53 e 

54, l.e tra a) do de c r e to 20.465_, de 11~ de outubro de 1931, e 53 

do dec . 21.081 de 24 de fevereiro de 1932, e attendidos os prin• 

clpios geraes de direito, applicaveis ao caso occorrente, o in

querito administrativo, autorisado ~los citados decretos e in

strucções processuaes de cinco de junho ultimo, s6 ~ · instaura

do na occorrencia 

DE FALTA GRAVE, cujo conhe

ci~nto escapar ~ competeneia do poder judiciario, sem invasão 

de attribuiçÕes exclusivas, e sem a possibilidade de decisões 

collide ntes, mas jámais tendo por obj~cto o processo e julga

mento de crimes da privativa competencia judiciaria. 

Assim, 

12Q 

"falta grave" , na conceituação da lei, i aquella que 

não ultrapassa as fronteiras do criae, isto é aquella ql:le , em 

si, não i delicto, mas fàlta punivel com a demissão do emprega-

do. 

Pelo exposto, 

130 

a conclusão unica ~, a nullidade deste processo,ães

conforme com a le 1, que o não autorisa, por co.lloc~r f6ra da com• 



pa tencia da commissão do art . 112 das instrucçõe s o conhec imen

to de factos delictuosos. 

Porefm, se assim não f ôr, 

14Q 

e se, oacessariatrente, para o eff'eito da demissão , im

põe a lei a instauração deste inq-uetl'ito, dever-se-á aguardar a 

decisão judicial, sobrestado ou perpetuado este procedimento 

ate' prolação daque lla, na forma do art. 12 das di tas instrucçÕes, 

' quando ao termo tãe 90 dias, para processo e conclusão do inqueri

to, proroga ou dilata o dito termo indeterminadamente pela impo

sição do fortuito dev1dall2 nte comprovado. 

Ora, a providencia 

• 

poria em concordancia, harmonicamente, os principies 

de direito invocados e o texto da lei, subordinada a decisão des

te- inquerito ào acerto da Justiça criminal, sem quebra do inte

resse publico ou privado, com a conciliação , portanto, dos in

teresses da sociedade . 

minar, outras se impÕem, ai:o1a e 

16G 

que são 1 

J: - A ausencia do accusado aos depoimentos das teste

munhas por não haver sido intimado para (lssitil-os, como esté1 

expresso no art . ?G, in-fine, das instruc çõe s, em concordancia, 

aliás, com as disposiçÕes do processo criminal commum; a presen

ça do accusado aos termos do processo e( pessoal, assistido por 

advogado, porque e( do interesse de sua defesa conb.e cer a ac c'I).Sa

ção, em todos os detalhes , para orientar, em meteria de facto , 

os seus patronos . Evitar essa presença pela falta de intima

ção do accusado e( cercear sua defésa e tornar nullo o processo, 

que se não vitalisa pela presença do advogado do querellado. 
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c 
TI - Nullo f! ainda o inquerito, pel{ fljl-ta ele assi

gnatura da portaria ao inicio deste procedimento administrati

vo, como faz prova a contra-fE! junta, doe. n. A 
III - Nullo i ainda este processo pela falta de qua

lidade do representante do Syndicato, que acompanhou as phases 

do inquerito; o Representante que deveria assistir aos termos da 

-accusaçao e r a o membro da director ia denominado Representante, 

c.ujas funcções privativas estão declaradas expressamente no art. 

26 dos Estatutos do Synd1.cato e entre as quaes se encontram aque 

las, que são incle 'tave 1s por prohibição taxativa do art. 20·:.Dtr-\ 
Esses dispositivos procura._ cercar a de ;fesa de ga

rantias excepcionaes e dahi impedirem a delegação, que represen-
J 

taria uma farça, como no caso occorrente, em que o representante 

foi, no curso da acção, elemento de incrivel passividade e nunca r 
instrumento activo de defesa L Desempenhou o seu papel e, ante 1 
~s contradicçÕes e obscuridades mais eloquentes, nada perguntou 

- ~~-f ás testemunhas fazendo constar o motivo de nao haver o que ~"' 

/ - ~ recer .• ·!_q~ t~z ~ assentimanto...! accusaçao ~e 1~ incumbia ~ 

destruir, e não roboral-a. A, escolha arbitraria do presidente ~ 
~- -

do Syndicato deu em resultado não ter o accusado a defesa, que 

lhe assistia obter do Syndicato, o que faz suspeitar da malicia 

da inve st idur a ••• 

Espera o accusado, pois, sejam julgadas procedentes 

estas preliminares, na ordem de sua collocação, sendo que, impro

cedentes todas, requer seja so~estado o andaman~o do inquerito, 

na forma do art1culado. 

ntr amos, afinal, no as r i to do inque rito, em 

201 

que demonstraremos não estar provada a accusação do 

desf alque. 



21R 

primeira testemunha Luso Coelho, chefe do escripto

rio informa, quanto á accusaçãoa 

a) que, em consequencia de ordem do director da Com

p nhia, Gon:es foi transferido do cargo de caixa, a 20 de abril, 

l?re stando contas devidall2 nte e NOO ENCONTRADA; A CAIXA EM PER

FEIT~ OBDEMj 

b) que ás Companhias Commercio e Navegação e Petro

politana e Matbeis & Companhia não se achavam creditadas por im

portancias de contas que teriam pago, silenciando quanto ao valor 

-das me smas. 

autor ia '? 

Ha, nesse depoimento, a prova do desfalque e de sua 

22R 

A testemunha Peralta, .a fls • .z.s- de pÕe & 

a) que, membro de uma commissão para apurar irregura

ridades havidas na Caixa da Companhia, verificou 

que varias contas haviam sido pagas, sem qua hou

vessem 'ldado entrada na Contabilidadett; 

b) que ignora qual o valor dessas contas, informando 

ser da Commercio e Navegação de 20 contos e tan

tos; 

c) que as contas referidas são as seguintes& da Com

mareio e Navegação, de fevereiro e março; da Pe- · 

tropolitana, de fevereiro; e d,a Companhia Metallur

gica, de fevereiro e março, todas deste anno. 

Pois bem, contra a affirmação da testemunha, responde 

o laudo pericial& 

"Consta• da escripturação do livro "Caixa recebimentos", 

como recebido .e recolhido ao Banco B~a Vista, a im

portancia de treze contos e setenta e qu~tro e mil no-
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vecentos, S&M MAIOR ESCLARECIMEN (!); os per i tos 

pediram o comprovante deste lançamento e verifica

ram se tratar do cheque nQ 561.535 emittido pela c. 
Brasileira de Usinas Metallurgicas para pagament~ 

D CONTA DO CONSU:W EM FEVEREIRO DE 1933, conform 

recibo do Banco que nos foi apresentado. (1). (que

si to ng 3 do ac cus ado) . - __!!;..-:. tf 
resposta ao quarto quesito do accusado mostra ha• 

ver tambem sido creditada ~ Companhia J4etallurgica a importan

cia relativ á conta de março, impor tanc ia que foi recebida e 
~~~IM~ 

entrtf4. para os cofres da Companhia com o ))lf3ã do cheque 

contra o Banco 

Conmercio e Indu.stria, do valor de 13•834$400. ~ 

testemunha é, pois, pela prova pericial, escanda- j 
losarrente desDl!ntida; que valor poderlÍ ter, pois, quanto ~s de- d 

mais declarações '"l 

A testemunha, responsavel, como fiscal, que é, dos 

livros de registro de consumo de energia electrica, pela desor-

dem na escripturação da Companhia constatada impressionantemen

te no laudo pericial, é, só por este facto , da innegavel sua

pe i ção, que augme nt a quando de põe ' 

11 ••• os lançamentos da Contabilio.ade são fei

tos pala nota de credito, que á mesm é en

viada pelo Caixa após recebimento das impor-

tancias pelo u:esmo ••• 

Dizem os peritos a 

u s importancias recebidas são lançadas englo-

badatl2 nte 11 

nas "~lações di~rias d Caixa .. , modelo junto, sem descriminaç ... o 

das contas recebidas . (fls. doc. n. ~ ). 

No mesmo sentido o depoimento de Sebastião Costa, a 



·. ', 

fl • j ~ , em desaccordo com o depoente Peralta . 

Ora, a terceira 

testemunha 

. (,) 

Albert~Cunha incide em 1dent1ca suspeição; é audi-

t or, f i s cal interno de contas e livros, segundo depõe . Sobre 

o de sfa l que não f az nenhuma affirmativa1 positiva , certa, segu-
.. 

r a , e sc larece d ora d a accusaçao • 

.. Incumbido pelo director dà Companhia de 

" • • • saber se de terminadas contas de gran

des consumidoras já e atavam pagas ••• • 

diz o depoente que &lle e . 
u ••• Waldomt ro Peralta - (este não faz allu-

.. I 
sao • Cunha , declarando que tudo verificou 

J!Ssoalrrente; sem Cunha , portanto) foram ao 

Rio de Janeiro e ali verificou de visu as 

contas da Companhia Commercio e Naveg~ção , 

J4athe ia & Companhia e Pe tropoli ta na, te n- · 
• f 

do elle visto os recibos assignados pelo Sr . 

Jos~ Goroo s . tt 

Beperguntadó, declarou& 

" • • •• que rela tivamente t! Companhia Petre

polit.ana não p6de precis ar, actualmente , se 

oa re s pectivos recibos tinham a as signatUDa 

da José Gorm s .. . O) u 

via os recibos; tinham a assignatura de José Gomes e, afinal, não 

p&de precis ar se os da Petropolitana tinham a assignatura de Jo

s é Gome s l 

Não precisou o depoente a que ~poca correspondem as 

me smas contas, que, entre tanto, segulldo aipda de pÕe , não consta

vam d a Relação diaria do Caixa 1 

... 
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~ / 
ta ao terceiro quesito da policia& 

6 t{Ste~ha 1 em r-espos-

' S ~LAÇÕES . CAIXAS, .ffi:!..PA A A SIGNADAS DIA-

lUA 'N'Ti!. OR J~' GCUES, Gl!:RA~~ NÃO IZEM D~ 

QtE14 FOI ~C~BIDA A II4PORTANCIA, ACCUSANDO APENAS 

O TOTAL ' CONTJ\ ' ~ CO UMIDORBS" _ j)e-L, 

Evidenciaremos mais 

-que, com a quarta testemunha, ainda nao copsegue a Com-

panhia Brasileira da Energi lec.trica provar as allegações da 

peça accusatoria. 

De facto, diz o Dr. Octavio Raulino Baillya 

••• que, no dia 24 de abril, procurou avis

tar-se com Josf! Gomas no saguão da Companhia, 

onde ele, em tom de discussão, conversava 

com Albertina Cunha; que, saindo Albertina, ,. 

a testemunha convidou a' José Goue s a ir t -

mar caft e, nessa occasião, Sebastião (Sebas

tião Costa) chamou Gomes para assignar um pa-

pel • • · ' 

e, depois de dar noticia da indignação de Gomes con

t.ta a attitude de Luso e Albertlno, decorrente de "embrulhos d 

contabilidade , declara que, sentindo-se Gomes doente, levou-o 

para casa de automovel. 

• 

Entretanto, narra Luzo& 

at ••• que, no dia 24 de abril, encontrando-se 

com Gomes, que e tava em companhia de Sebas

tião Costa, na pharmacia Cardoso ••• " 

Mas, em seu depoimento, exclue Bailly em seu e ncon

tro com o accusado; localisa o encontro na Pharmacia Ca~doso, 

quando Bailly o faz no saguão da Companhia, levando logo Gomes 



·, 
' \ 

ao caf~ e depois ~ casa, sem referenc ia t! pharmac ia. 

Pro segue Lua o & 

"• •• que (l-ES~ DIA ~' logo ap&s o encontro 

com Gomes na pharmacia Cardoso), chegando ·1. 

Companhia, verificou com o encarregado do ser

viço de contas correntes de consumidores, es

tarem as me amas (as contas Corrmercio e Nave

gação) em debito ; QUE TELEPHONANDO (elle, Lu

so), ~ eomp. Conu:I2rcio e Navegação, pergun

tou se não queriam pagar suas contas porqua 

o praso para o desconto j' se achava extin

cto; que 1~ foi respondido pela Companhia 

que as o:esmas estavam pagas desde 17 de Abril, 

facto e ss'e que levou ao conhecimento do Dr . 

Noronha ••• 

Diz o dr. Bailly que, no dia 24, ap6s deixar Gomes, 

em casa, regressou ~ Companhia e ahi 

"••• encontrou Luso Coelho bastante alarma-

do por estar receiosoàe que as contas da Com

mercio e Navegação já estivessem pagas sem 

terem dado entrada na Caixa; que., mantendo 
... 

a testemunha relaçoes com o dr. Meirelles, 

funcciQnario dessa Companhia, telephonou ao 
. 

o:e amo, tendo este .lhe certificado que as con-

tas da dita Companhia referentes ao mez de 

março tinham sido pag~s ••• • 

Pelo depoimento de Luso Coelho, elle, ap6s verificar 

não se achar a Commercio e Navegação creditada por certas impor

t'anc ias, tele phona-lre, e lle , Luso, pe s acalme nte; por sua vez, 

Bailly { quem, encontrando Luso alarmado pelo receio de j'tf es

tarem as contas da Commereio pagas, sem entrada na Caixa, l 
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t t •• quem telephona ao dr. Meirelles 

Destroem-se as testemunhas, 

te, com tal veherooncia, que, a esta 

mutuamen• 

seus depoimentos 

perdem todo o valimento que ainda poderiam ter e a duvida da ve• 

racidade do seu conteudo assalta a todos os espir itos ••• 

Não ~ tudo ainda, por~m; diz a testemunha Feraltas 

' • • • QUE A SUA INTl:!:BVENç.(O NO CASO LIMI-

TOU A a IESQUISA SUPBA , ~F~RIDA, sabendo por 

ouvir dizer que o accusado Gomes havia rece

bido conta de RepartiçÕes publicas ••• 

A pesquiza supra-referida { a de hàver verificado 

• • • por ir pe s soaltxe nte IS sf!de dES Companhias 

que as contas de março da Commercio e Nave

gação e as de fevereiro e março da Matheis 

& Companhia, Petropolitana e~etallurgica 

haviam sido pagas ••• 

sem inclusão do dr. Bailly nessa diligencia, quando este assegu-
• 

r a& 

tt ••• que, E14 COMPANHIA DE PE LTA, foi DE AU-

TOMOVEL, A' COMPANHIA M&TALLURGICA, vendo 1' 
os recibos das contas de fevereiro e março, 

sendo o lA assignado por Buben Lopes ••• 

Peralta contradiz, assim,o Dr. Bailly de modo a n·o 

ser crido um ou outro, pelas contradicções innegaveis em que se 

e ncon"tlram. 

• Ao acervo de contradicções emergentes neste depoi-

menta, outra circumstancia o vic1a, · tornando-o irrecusave~ente 

suspeito. 

Diz o depoente 1 

' ••• que o intuito da testemunha (agindo,co• 

mo agia) era de, dado ser Gomes muito queri-



- e mais • 

. . ' 

do, ver se, no caso de alguma irregularidade , 

PUDEssg LLA E COMPANHE IIWS DE TRABALHO CO

BRIR QUALQUER D~SFALQUE ••• 

••• que a attitude da testemunha e do dr • 

' Hamilton Leal, .querendo conhecer a verdade 

dos factos, ERA AJUDAR AO ACCUSADO, CASO IS

TO E TIV~SSE EM SUAS POS IBILIDA1E • •• 

Pois bem, parallela a essa attitude extranha, que diz 

ter mantido, a testemunha,inve~tiga ella propria, telephona, 

vae de automovel ~casa de consumidores, indaga, especula, por 

conta propria, êxpontaneamante, sem fazel' parte da commissão in• 
CA.u..tJ \M~ 

cumbida do inque ri to e, depois, comparece IÍ p"'l'icia0e de pÕe con-

tl'a quem diz pretender amparar creando a fantasia da confissão, 

{ auxiliado pel~ advogado da Companhia accusadora , sua

ito, suspeitissimo pelas suas funcções de patrono da querellan

t , a favor da qual, tambem presta o seu depGimento L 

Contra o depoirrento do dr. Bailly, que os factos des

troem, levanta-se a ausencia da sua confirmação pelas testemunhas 

referidas em apoio de seus ditos, como, por exemplo, o inexpli

cavel silencio de Luso Coelho em referencia a uma relação de 

conta -de repartições publicas declaradas pagas J:e la testemunha 

pClt! ter isto ouvido do .accusado e que o Dr . Ba~lly informa haver 

entregue a elle Luso Coélho, lista esta mencionada na portaria 

e. perdida sem duvida, pois,até este momento não appar~ceu • •• 

Porque, entretanto, esse vivo interesse do depoente 

a favor da accusadora que não o incumbira de qualquer acção 7 

Ser~ simple sn:ente por ser parente proximo do director Q.a Compa

nhia ? 

Provar~! mais o 

accusado 
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que o depoimento do Dr. Hamiit n Leal, cons elheiro 

do inquerito policial, organizador das iligencias, inter es s a

do no proseguimento das inve s tigações policiaes, com se u conti• 

nuo comparecimento ~ 2a. delegacia auxiliar para conhecer d a 

marcha do processo, advogado da Companhia Brasileira doe 
0 

:-) 

não p6de ser considerado sinceramente, como elemento prob ato

rio neste inquerito administrativo, nem na instrucção criminal. 

E, ainda, 

que as duas outra testemunhas nada informam sobre 

o suppos to desfalque, confirmando, pàlo contrario, as declara

çÕes de Luso Coelho quanto á ordem da prestação de contas, es

tandb exacta e certa a Caixa, quando, no dia 20 de abril, pela 

manhã, foi a mesma transferida a Sebastião Costa. 

Nos termos, pois, 

de presente defesa impõe. 

que se reconheça não estar provado, pela prova teste

munhal, a accusação da Companhia Brasileira de Energia Electri

ca ao seu empregado de 23 annos, de d icado, operos.o, beaquiato, 

como asse guram todas as testemunhas, sem exclusão de nenhuma,atd 

aquella que f oi a arma do presente inquerito, o illustrado advo

gado da accusadora, cujo nome declinamos com a ~lhor sympathi a, 

- o Dr. Hamilton Leal. 

De modo 

que da prova prcxluzida no inquerito nada resta, e 

a prova pericial, realisada por technicos da policia, .modelos 

'de serena imparcialidade e alta competencia, sem o defeito da 

.prova testemunhal, tcxla colhida no meio dos empregados da com-
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panhia, a qual instinctivamente se subaLternisam, { aQMostra 

da desordem na escripturação da Companhia Brasileira, cuja gra

vidade não precisamos encarecer l 

Basta 

300 

. . a leitura do laudo p3ricial para se verificar a "em-

brulhada da Contabilidade", na expressão de Gomes, segund.o o 

.depoimento de Bailly, como, ali,s, est~ provada, pois, de ini-

cio, o iario , que ~do Rio da Janeiro, não est~ escripturado 

com as formalidades intrinsecas previstas no art. 12 do Codigo 

. - -Commercial, porquanto, os ' lançamentos de todas as operaçoes n o 

são feitos com individuação e cLareza, ~aportando-se a um outro 

livro denominado de "Registro de Comprovantes", que , per sua vez, 

n da expri.m em clareza e ind ividuaç ·o t Os p3r i tos - dizam 

e l les- poderiam acceitar a partida mensal- já reconhecida e ac

ceita em juizo- mas se A QtE SE ENCONTRA NO "DIARI0 11 DA CW-

~HIA BRAS~IRA DE EN,h; GIA EU!CTRICA estivesse feita com indi

viduação e clareza, ou se referisse a documentas originarias e 

authenticados, devidamente registrados no livro Registro de Com

pedidos, não foram apresentados 1 (Resposta ao 

rill)airo quesito da policia)'t\'o ~. CY\.::4 
E a prova dessa des

ordem photographada no laudo pericial, está 

31R 

que, na •embrulhada da Contabi1idade", poderam preci

sar os peritos o pagamento e a respectiva entrada do d1nhe ir o pa

r os cofres de Companhi 13&374$900 e 13 &834$400, por paga~nto, 

pela Companhia Metallurgica, do consumo de fevereiro e março do 

corrente anno e a portaria e Peralta, fiscal de livros, decla

rarem que a importancia desses pagamentos, não f~ra creditada~ 

accusador·a l (quesitos 3Q e 4Q do accusado), donde se conclue, 

f 
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lamentavelmente para a Companhia Brasileirf:( e ella propria, 

com auditores e fiscaes, chefes e investiga ores, desconhece de 

quaes contribuintes provem o d inhe ir o de s caixa 1 

Ora, todo o laudo ~ força .. 
corrosiva da accusaçao, mas para 

demonstrar, finalmente, a improcedenc1a da accusação, diz a 

policia ~ ~.~ 
11 As irregularidades encontradas (con-

c e rnentes ao caixa Josl! Gomes) tae s co- i 
mo falta de discriminação das contas re

cebidas, para comprovar a relação d iaria, 

falta de recursos para se comprovar se 

o caixa Jos~ Gomes dava immediata entra

da ou não da quantia recebida, ef~.-são 
or1'1Ildas mais do syste ma de e scriptura

ção adaptado pela Companhia Brasileira 

de Energia Electrica que tD3§.!!!0 do' ref~

rido emwegado. •• " (Resposta ao 110 que

sito policial) 

Proseguindo, provar~ 

.. 
que, em se tratando de uma accusaçao, qual o desfal-

' que, que, por força de sua propria essencia, sobreleva a inopa-

ranciade testemunhas, de vez que os livros~ que deviam fa lar 

sobre a pretendido desfalque, não se compre hendendo a alguem 

ver triumphar, por testemunhés, uma accusação que o exaiiit dos 

livros e escripta da Companhia mostra, na reQposta ao quesito ~~ 

do accusado, que 

"ttm todas as folhas diarias do Caixa 

o "confere" ou "visto" do chefe Luso 

Coe lho" 



accentuando a testemunha Sebasti~o Costa que o systema que ob

servou nos dias em que exerceu a Caixa, em substituição ao ac

cusado, foi! o mesmo seguido por este, de prestar contas dia

riamente. 

que, 

depois de , f e i tos os lançamentos na secção de Contabilidade rece-
.. 

biam as respectivas relaçoes diarias o competente ttconfere" do 

dito crefe, 

"EM SIGNAL DE ESTAR CERTA", 

vide depoimento, in-fine, de Sebastião Costa (?a. te temunha). 

Ora, ~r o vará 

34Q 

se as "relaçÕes d1arias do Caixa" eram exHminadas, 

diariamente e depois de verificada a certeza das contas que COB• 

tinham e dinheiro recebido, obtinham o confere referido,como 

se vem agora dizer que houve de sfalqua ••• 

Ademais, 

provar1f 

.. 
que. uma accusaçao. que logo se desmoralisa com a cons-

tatação, nos livros da Companhia, da entrada, nos cofres da mes-

ma, das importancias recebidas pelo accusado da Companhia Metal• -f 

lurgic a e declaradas pela accusação, que e lle de llas se apropria-

r a, não p6de subsistir, pelo simples ditos das testemunhas, e 

bradando contra o completo e exaustivo laudç pericial, cuja le 1-
-tu.\"' 

tura, em sua integra, pede o accusado seja \· ~9, para plena elu-

cidação dos motivos que assistem ao accusado de obter o reconhe

cimento de sua inculpabilidade. 

Finalll2nte, requer a audienc ia das te bas abaixo, 

cujos depoimentos devem ser tomados na forma das InstrucçÕe s de 

5 de Junho de 1~33' 
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RÓll 

vi I - Coronel Jos~ Antonio proprie-

tario, 58 annos, viuvo, rua de S.Pedro 114; 

II- dr. Leopoldo Lorena, casado, 56 annos de edade 1 

dentista, rua Ge~a~o Martins, 16a. 

III- Eduardo Jos~ Cardoso, casado, 40 annos, pharma

ceutico, rua da Conceição nQ 19. 

IV- Arlindo Lopes de Castro, casado, 41 annos de edade, 

proprietario, rua s. Rosa, 97. 

V- Aventino Lopes, casado, 37 annos, ne gociante, rua 

Conceição 1. 

f VI - Eduardo Luiz Gomas, casado, 48 annos, negociante, 

rua José Cle rre nte , 46. 

VII - Dr. Pedro Rodrigues Pinto, ~asado, com 40 annos, 

proprietario, Visconde da Moraes, 29. 

Todos domiciliados nesta c idade. 

~'$~ j L et<-2'f~r/jJ:l . 
~ /2~a--/ 

~fr uJ ~~~ 
~ c~;~c~.,.., , _ 
~s-~~ 
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MANDADO DE INTI 

• 

O Presidente da "Commi~ão de In-
queri to dministrativo", q se pro-
cessa na Companhia Brasilei a de Ener
gia Eleotrica, de aooôrdo com o art. 
53 dos decretos n°s 20.465, de 1 de ou
tubro de 1931 e 21.081, de 24 de Feve
reiro de 1932, bem como das suas res~ 
peotivas instrucções, de 5 de Junho de 
1933 : 

Mandando ao senhor secretario desta "Commissão de In
querito dministrativo", indo o mesmo por mim assignado, em duas 
vias, para que se dirija á rua Tiradentes n° 66, nesta cidade de 
Nictheroy e ahi intime a Jos~ Pereira Gomes, afim de que no dia 
28 do mez ~e Junho corrente, ás 9 1/2 horas, compa~eça perante es
ta Commissao de Inquerito reunida rua da 0onceiçao n° 131, 1° ~ 
andar, nest~ cidade de Nictheroy, e ahi deponha sobre a acousaçao 
constante da portaria seguinte : - PORTARIA. De acc8rdo com o 
art. 1° das "Instrucções para Inquerito Administrativo" de que 
trata o art. 53 dos decretos n°s 20.465, de 1 de Outubro de 1931, 
e 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932, como direotor da Companhia 
Brasileira de_Energia Eleotrioa baixo a presente portaria para 
que a oommissao abaixo nomeada apure em t os os seus detalh 
o desfalque verificado na o 1xa da seo ão de Nictheroy, da qual 
era responsavel o ffipregado osd Pereira Gomes, e proceda, em 
tuao, de acc8rdo com a legislação am vigor, sendo a falta a apu• 
rar a seguinte : Chamado no dia 10 de Abril do corrente anno 
pelo oommandante do Corpo Militar do Estado, queixou-se este de 
que o caixa da companhia, José Pereira Gomes, estava cobrando 
contas passadas e jd pagas pela referida corporação. Tornando 
ao escriptorio da empreza ordenei d contabilidade que levantasse 
uma nota das dividas do Corpo Militar, bem como obtivesse do pro
prio baixa uma lista das contas em atrazo. No dia 17 do mesmo mez, 
voltando_ao oommando da Força, foram-me ahi mostradas as contas 
em questao, tendo eu verificado que as mesmas, cobradas pelo cai• 
xa José Pereira Gomes, jd se achavam de facto pagas. Como se ~ra
tasse de desvio de pequena monta e attendendo a antiguidade do em~ 
pregado e a confiança que elle at~ então merecia, Erdenei ao chefe 
do escriptorio, Luso Coelho, lhe oh~asse a attenç2o para a falta 
commettida, transferindo-o de funoçao, na supposiçao de que o fa
cto podia ter sido fruoto de algum esquecimento. No dia 24 de 
Abril, o dito chete do esoriptorio, Luso CoelhoL communicou-me 
que apezar dos seus e sforqos, desde o di a 20, nao ·havia consegui ... 
do que o caixa José Pereira Gomes . assignasse a passagem de caixa 
e prestasse outras informaçÕes e que, estava desconfiado, elle 
Luso Coelho, de que alguma oousa de mais grave existisse na allu
dida oaixao Então, resolvi designar uma commissão composta do re 
ferido chefe do escriptorio, do advogado da companhia, Dr. Hamil 
ton Leal, e dos empregados aldomiro Peralta e Albertina Cunha, e, 
tambem, communioar o facto ao Syndicato para que elle acompanhasse 
as diligencias (doca.l e 2). Essa commissão, no dia seguinte, 25 w 
de bril, soientificou-me de que, nas investigaçoes procedidas, 
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o Ministro de 2::: os Negocias do Trabalho, 

Industria e Co rnercio, em norne do Chefe do 

Governo Provisorio da Republica dos Estc~dos 

Unidos do Brasil : 

Faz saber a quantos esta Carla virem que, atlendendo 

ao que requereu o SYNDICATO DOS EMP.REGADOS DA 

COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA ELECTRICA. 

com séde na cidade de Nictheroy, capita l do Estado do Rio 

de Janeiro, resolve app rovar os respectivos estatutos e reco

nhecei-o como synd icab profissional. nos lermos do ar!. 2 ' do 

Decreto n. 19.770, de 19 de Março de 1931. 

E, para firmeza de ludo, mandou passar a presente 

Carta, que va i por ell e assignada, 

Rio de Janeiro. 2 de Fevereiro de 1932. 



Gomes 

Vice-Presidente - Waldomiro Villet Peralta 

1 ~ Secretario - Dr. Adriano de Britto Pereira 

2~ Secretario - Mario Fer-reira da Conceição 

1 ~ Thezoureiro Oswaldo Costa 

2~ Thezoureiro - Domingos A. Rocha 

Representante- Sebastião José da Costa 

CONSELHO FISCAL 

Luso de Souza Coelho 

Annibal Malheiros de Paiva Porto 

Hermogenes Soares 



CAPITULO I 

Da orga11ização e sens fins · 

Art. 1". De accor·do com o que preceitua o Art. 1° do De
creto Federaft n. 19 .770 d:e 19 de Março de 1931, fica wnsti 
tuido o Sy111<dicato ·dos Empregados da Companhia Brasileira de 
En.~rgia Electrica, com domicilio juridico na cidade ele NictJhe
roy, ESJta.'clo do Rio ·de Janeiro, cmnpondo-se ele um nu me o 
mi11imo de 30 sacias - s.endo sua du.ração por tempo indeter
minatlo. 

Art. 2°. São seus fins: 

a) Promover a união de todos os empregad'os da Compa
nhia Brasileira de Energia Electrka, sem dis1in[cção de côr, 
classe, se..'l'o ou religião; 

b) Tratar dos assumpl!:o~ que i<ntereS>Sem, individual ou col
lectivament'e, as diversas classes de que se com[>Õe o Syndicato, 
e elefen•der os seus direi.tos relativos ao trabalho, de accord'o 
com as leis em ' "igor; 

c) Ma:nter o respeito entre os saci os e os dirigentes da 
Cunipanhia, para que possam gosar de conceito a que tem di
re:to pe•rante ao publico e os poderes t.om;.tituidos. 

Art. 3°. O OSynclicato a1ão terá côr politica, religiosa ou 
soci ,d, ·e fa-rá exclusão ele qualquer propaganda nesse sentido, 
se ja na séde social ou fóra cleJ.Ia. 
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CAPITULO Il 

Da admissão de associados 

Art. 4". Para ser admittido como soc io do Sy Jidicato. e 
necessario que o interessado .pree-ncha as segu'n,tes cond ições : 

a.) Ser empregado de qualqu·er Depar.tamento das Divi sões 
da Comq)anh ia ; 

b) Ter bôr reputação e não soffrer effe itos de pronunc ias 
or , rimes intfaman1:es; 

r) A proposta de admi ssão será feitJ por escripto, . por um 
associado em piemo goso de seus dijreiltos sociaes, fa zent!'o con
star ela mesma o s·eguinl!:e: 

N om ,· eclacle. esta{Jio civi l, nacionali'clade. residencia e cle
pa rt<Ú11 en to da Divi são em que trabalha; 

• , d) A .prO~)O Sil: a será r enK~ttida á Secretar ia, acompanhada 
~!e duas fotograph'a s el e 1:ama•n'l10 pequeno, el e frente e meio 
.corpo, q.ue a in formará, g uanlada a .presc1'ipção da !erra b elo 
:-tPt. 1° do Decreto Federal .n. 19.770 de :1.9 d·e lVIarço de 1931 , 
dentro elo prazo maximo de 48 horas, contado ela apresentação 
cta. propost a ao protoco llo. 

Par:-tgra.pho unico - Para admissão de associados estran
geiros, será ri gorosamen le observada a pre[e rencia pelo mm1e
ro de ordem ela apresentação el e proposta. 
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CAPITULO III 

Da c/assifiraçcio dos sacias e das coutribuições 

Art. 5°. O Syndicato terá as segu i·111tes cathegorias de socios: 
Fundadores, Contribuintes e Renüdos. 

S 1°. Serão socios Fundadores - os que assignarem a 
ada de fundação do Syndicato; 

~ 2°. Serão socios Con.bribuin tes - os que se conservarem 
quites oom suas mensalidades ; 

§ 3°. Serão socios Remidos - todos aquel1es que de um:;~ 
vez cou11tribuirem com 150 mensalidades. 

Art. 6°. Serão conoedidos a juizo da Assembléa Geral, a 
asssociados ou não, os seguinrt:es titnlos hon01rifncos: 

a) Honorariqs - aos que houverem prestéeclo serviços re~ 
Jevail'te s ao Syndica·to e que sejam propostos por 1119-is de 100 
,;ocios, e acceitos em Assembléa Geral por. nw.i ~ ~ 2j3 dos 
soei os presentes ; 
., l; ) Benemeritos- aos que doarem o Syndicato quantia ou 
valor de 500$000 ( Qui•tuhentos mil réi s ). 

ParagTapho tm ito - Não serão outorgada·s regaLi·').S ele as· 
socialclos e f fectivos ás pessoas est.ranhas ao quadro social que 
forem agraoiadas com tiht~os ho<11ori ficos. 

Art. 7". Os socios estão su.jeitos á contribu~ ção de uma 
joia d'e 12$000 ( Doz•e mil réis), carteira, ~ de uma nl!ensalidade 
de 2$0CO (Dois mi1l réis ). 

§ 1°. O s soei os fu,ll!cladores e os que entra1·mn para o :::,yn
dicato dentro de sessenta dias d'a approvação destes Estatutos, 
terão a joia reclluzid'a de 50 °j 0 • 



- 6 -

§ 2°. A joda pm:Iien·á ser paga ·em l?arcell as men saes de 1$000 
(mi l réis) , i• l~ Cii-uidos no recibo da mensalidade. 

Art. 8°. O Sy111d icato expedi rá aos seus asso<ciados, cartei
ras de matricula, cohra•ndo o cu sto resipectivo. 

'"'"' CAPITULO IV 

Dos deveres e direitos dos sacias 

Art. 9°. São deveres dos sacias : _ 

a) Cumprir e fazeu: cumprir estes Estatutos, o Regi mento 
Interno e as de•terminações emanadas da Directoria e das As 
;eiT:bléas Geraes ; 

· b) Pagar pontualme n.te sua conltribu ição; 
c) Comparecer ás Assemhléas Ge1·aes por SI ou represen

tantes; 
d) Prestigiar o Syndicato po~- todos os meios ao seu alcan-

ce, e pro~ .. o esp;rito associaJt:ivo entre os compan1heiros de 
classe; 0~? 

e) Comparecer á sé'de social, quando chamado, no dia e 
hora marcadbs, e prestar todas as clealarações que lhe fo rem pe
didas peJa Directoria ; 

f) l\'ão se envolver em qualquer conflicto wllectivo, el e 
traba·lho, sem o pr·evio pronunciamento do Syndicato. 

Paragra.pho un ico - Os repr·esentantes serão acredita·oo .. 
junto á mesa median,~e officios do associado ou associados. 

Art . lC. São direitos elos sacias: 
a) Toma<r parte, votar e ser votado nas Assembl éas Ge 

raes ; 
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b) P ropor ·llOVOS soc ios, de a:ccorclo com o paragra.pho 1 o 

do art. 4" e a · concessão ele tí tulos honor i f icos de acconlo corn 
o a rt. 6° e parag rapho ; · 

c) Requerer por escripto iL Directori a tud o que julp-a r util 
ou necessa rio aos s.eüs direitos ou aos i111teres :>es de sua · classe; 

d) Recorrer das cll~ c isões da D i rectori a e da AsselTllbléa 
Geral ; · 

c) Req ucre1· á Director ia a convocação da Assembléa Ge
ral Extraoi·dina ria, devendo o r equerimen to ser assignaclo por 
mais el e 30 associados quites. 

Paragrapho unico - Os socios qne passarem á 'catheg01 

ria ele D ir'ectores ou Geren tes da E mpresa, perderão o di reitt5 
de votar e er votados, emquanto dura r essa situação contando· 
se o impe-di mento ela cl'a ta da r espect iva posse . 

CAPITULO V 

Das pe11alidades 

Art. 11. São penal·iclacles applica\'eis : a censura, a susp en
• I 

são e a eliminação elo quadro socia l. 
"• 

A rt. 12. Inco rrem em pe•na de cens ura ou ele suspe'll são dos 
clfi1·eitos co-nfer idos aos socios, mas f icando obrigados ao paga
mento elas co ntrib uições :. 

a) Os que se a trazarem em 3 mezes venci·clos, no pagamen
t·o claos suas contr ibu içõ-es. 

b) Os que desrespeqtarem as ord ens e de•liberações el a D ire
ctor ia ou elos membros cl es.ta, no exercício de suas attribuições 
soc1aes ; 



c) O s qu e •nas di scussões em Assembléa Geral, usa rem de 
lin ~uagem offensiva aos demai s socíios e á moral. 

Art. 13. Incorrem em eliminação: 

(),~ Os qu~ se atrazarem em mais de seis mezes no paga 
mento de suas contribuições, sem motivo jus·bificwo; 

b) Os que desviaren: quantias ou valores pertencentes ao 
Syn dicato, ou que estiverem sob a quar<da ou respomsabilidade 
deste; 

r) ü~ qne forem con'Vencidos <C!e pe.na por crime infamante; 
d) Os que tentarem ou levarem a effeito aggressão physica 

<lentro do Syndicato; 

e) Os que in frigirem as deliberações •da Assembléa Geral, e 
cont ribuírem , de qualquer modo, para o descred ito do Syn
d1cato; 

f) Os que desQ·espeitarem o que eSitabelece a letra f elo ar
tigo 9°, e 0.5, que para isso, em nome •do Syn1d:,cato promoverem 
ou com,pat ~cerem a reuniões fóra da séde social , sem delegação da 
autoricl rucle competente. 

Art. 14. As penal,~dades serão applicadas pela Directoda 
ou A sse tnlbléa Geral , med•ia.nte inquerito CJ'ltando esta fôr a es
pecie , t.!'{(pois de ouvida a defesa cl'os i•nteressados, cabendo re
curso Yol untario e de eff.eito sus1Pen6•ivo para o Mia1is:terio ele 
Estacl'o elos Negocias de Traba·lho, Industria e Commercio. 

~1 1°. Para élJ!Jresentação de s ua defesa t erá o associado o 
prazo de dez dias contados el>a saie•ncia ela deci s-ão. 

§ 2". Qua,ndo se tratar de mais de wn accusado, os prazos 
para apresern1:ação da defesa, interiPos ição ou seguimento ele re
curso, serão commu1n•s e con,tanTIFse ela s-ua publicação no orgão 
official. 
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':~ 3". Denllro de cinco dias da scienc ia ou ela .publicação das 
decisões ela Directoria ou Assembléa Geral que impuzer penali
dades, poderão os pre j ud:icaclos, interpor recurso a que se re
fere o art. acima, der:laranclo, desde logo, no respectivo ~P.rnm, 
quacs os ados tidos por lesiYos d·e d~reito ou conltrarios a lei. 

§ 4°. Interposto o recurso, delle terá o recorrenrte vista, na 
Sesretar ia , para minuta l-o por 48 horas improrogavei s. 

§ 5°. Recebida a minuta ou findo o prazo sem ella, o Secre 
tario fará v:sta ao Pre~(IC!ente, por igual prazo, tarnbem i.mpro
rogavel, para sustentação c fundamentação da deci são, cleveav ' 
elo ser os autos presentes ao :Mi·nisterio nas 48 horas subsequen
tes á apresentação da contraminuta. 

§ 6°. Os autos ~erão as suas folhas numeradas e rubricadas 
pelo Secretario que certificará, antes ela remessa ao Ministerio, 
dre quan•tas folhas se con·tém, se ha emendas, ras·ura: ~ntre li
nhas, ou qualquer ou<tra cir.;:ums•tancia que ponha em duvida a 
a uthen ticidade cl'os a c tos praticados. 

Atr . 15. As suspen sões se rão pelo prazo de 15 dias a 6 
m~z6, de accordo com a fnlta commettida. •ci 

CAPITULO VI 

Da adm-inistração 

Art. 16. O Syndicato será dirig ido por uma Directoria com
posta de accordo com o art . 1'' e suas alinea.s, do Decreto Fe
de ral n. 19.770, de 19 de :Março de 1931. 
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Art. 17. A Directoria com.por-se-ha de: 

Presidel11e 
Vit: e-Pres iclenote 
1° e zo Secreltarios 
1 o e 2" Thcsoure•iros 
Representaml!:e 

§ 1". A Di rectoria será ele:ta .por A ssembléa Bera·l . . 

§ 2°: Juntanwnt ecofn a D1rectoria , se rá eleito um 
selho · Fisca l composto de 3 memJbros. 

Con -

~ 3°. O mandato ela Directoria e do Con:::.elho Fi . ·cal será 
~ um an.no , não send'O permitt ida a reeleição. 

Art. 18. São deveres e attr ibu1ções ela Directoria colle
ctivamente: 

a) Cumprir c. faz er •:umprir <~ s d isposições destes E statutos. 
v as ·elo Reg iine-rJJto In•terno, q ue deverá o1·gan•izar e submetter 
á appro· ;ão da .l~ ss enub l éa Gera1l ; 

b) R eu·nir-se obrigatoriamente .pelo menos uma vez por 
mez, e extraordi-nariamente, convo~:ada pelo PJ·es iclente, quando 
o ex ig irem os intere-sses soc1aes ; 1 

r _ Zelar pelo patr imonio moral e eco-nomico do Syndicato, 
1

1 

e prv111Q- ~·er o seu eng randecimento ; L 

d) Verificar se o Thesoureiro cun11pre as di spos-ições elo arti -
go 19 elo D ec reto Fed eral n. 19.770 ele 19 ele Março ele 1931 ; 

e) Propor ao Presicle i.1te a execução ele todas s uas deli be
rações legae.o;, bem como as ela Assei11~1 l éa Gera1 ; 

f) TonJar conhec imento cl;;~ s reclamações, requer-imentos 
ou propostas que lhes for en1 clir ig i·clas, cJianclo-th es a solução qu~ 
fôr de just iça; 
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_ .r;) Verificar e julgar os bailanço . .; e relatar ia s a:lmi·ni stra
tivos que tiverem ele ser apresentados á Assembléa pera!, ou aCJ 
M ini sterio do Trabalho, Industr ia e Commercio, de accorclo com 
?S artigos 4" e 15° 1do Decreto Feáeral ;1, 19.770, de 19 de Março 
de 193 1 ; · 

h ) Conl1ecer e julgar das pro.postas ele novos associados. 

Art. 19. A D irectoria elo Sy1n'clicato dará preferencia em 
resolver clirectame111te co~n a Direcção da Companh ia Brasi lei
:·a ~le Energia E lectrica, sem sol icitar a inll:ervenção do Ministe= 
rio do TI:abalho, Industr ia e Com.mercio, todas as questões que 
tiver de :n terv ir em benefil:lo elos a s•sociadtos. 

Art. 20. Ao Presi1clente compete: 

a) Convocar as sessões da Di rector~a; 

b) Con\'ocar a Assenl'bléa Gera l e p.1·esidi l-a até a accla
mação e .posse elo Presi:clente que t iver ele dir-igir os tr;•' <\~1os; 

r) Ap.re~entar á Assemibléa Gera l, na sua seguni.iu. .-eun ião 
annua·l orcl inaria, um· relata ri a ciorcumsta•I1JCiaelo elo seu ma111da
to,· acompanhado elos respectivos annexos, ba lanços do T hesou
reiro. movimento social, suggestões, etc.; 

d) Assignar as actas •cla•s sessões, rubricar os li vr ~ ela 
Thesouraria e ela Selc;reta.ria, vi·sar as contas e pagar def accorelo 
com o T hesourei ro, e todos os papeis que ·dependerem ele sua as
s igna.tura; 

e) Repr~sentar o Synclicato nas suas relações com t erce i
ros ou em ju izo, .poclenl(lü para ta l f·im cleUegar poderes á ter
ceiros : 

f) n1J.ionut;1r recur;;os interpo, t.:os das decisões da Dirccto ria 
c ela ~ssem1J ! éa· Gera l ; 
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g) Resoh·er t ·' J." u~ casos de caracter urgente, no inter-
\'allo d;t · ões da Directoria, prestando esclaretimen.tos na pri· 
meira reu.n•ii'í,... H .t I l1u. 

Paragrapho uni co - Não está compüehem:lida na letra e 
ele ~ ~ rt. a represe'lltação junto ao Ministerio do Trabalho, 
J niCh . .;t'ria e Commercio; salvo nos casos en1 que fôr julgada 
necessaria a ass1stencia do Presi-cl•en<te. 

Art. 21. Ao V ice= Presicl'en•te C0111Jpete: 

a) Substituir o Presidente em todas as suas faltas e 1m~ 
pecr mentos ; 

b) Convocar a Assembléa Geral, dentro 
de 5 (cinco) dias, para proceder a eleição 
qua1Klo se ver i ficar a vaga desse cargo. 

Art. 22 . Ao 1° Secretario compete: 

elo prazo maximo 
para Presiclen te, 

a) · do o serviço ele expediente elo Synclicato; 

h) Processar e encaminhar recursos; 

c) Dirigir os serviços •da Secretaria, respondendo pelos 
mesmos . 

. Pt , 23. Ao 2° Secreta·rio com;pete: 

a) Recl i·rigir e ler as a c tas das sessões ela Directoria; 

b) Auxiliar o 1 o nos serviços da Secretaria, e subsütuil-o 
em todas as suas faJltas e imrpeclimentos. 

APt. 24. Ao 1° Thesoureiro compete: 

a) Ter sob sua guarda e responsabilidade todos os valo
res d'o Syn·dicato, e effectuar ,pagamen>tos e recebimentos; 



b) Ap' " '"'" ft2:: '" Con'Oiho :,:,.,.,,,, 
trimestraes e annuaes; 

c) Depositar ·na AgerJJcia do Banco do Bras il, desta ódade 
as importa•ncias perten·centes ao Syndicato e que excederem a 
500$000 ( Qui1l'hentos mil réis) ; 

d) Ass.ign ar, juintamente com o Presi•dente, todos os che
ques expedidos conltra a re feri·da Agencia; 

Paragrapho unico - O Presidetute e o Thesoureiro não 
poderão a·ss ig nar oheques, nem autorizar ou effectuar p'lga
menltos superiores a 1 :000$000 (Um conto de réis), sem previa 
con sentimenlto do Conselho FiscaJI. 

Art. 25. Ao 2° Thesoureiro compete auxiliar o 1° The:;ou
reiro, e sttbsti<tui•l-o tnas suas faltas~ P impe rl: : ·~ , t 

1\.rrt. 2 . Ao R epresentante com,pete: 
a.) Procurar junto ao Ministerio do Trabalho, lndm.tria 

e Commercio os inrteres·ses oelo Syndicato, e de seus associados; 

b) Acompanhar o a11damento de toda correspondet11cia e 
processo que depentclerem da solução cl'o Ministerio do TrabaTI1o, 
Industq· ia e Commercio, porudo a Directoria ao corrente das. 
respectivas deci sões ; 

c) Organjzar e manter um archivo de todas as lei s, de·: rc.:
tos. deci sões, pareceres, etc. que possam i.nteressar ao Syndicato. 

Art. 27. Compete ao Con~elho Fiscal : 
a) Reunir-se ordinariamente uma vez .por trimestre, para 

xanünar e dar · .parecer sobre os balancetes ela Thesouraria ; 
b) Emi·rtir, por escri.pto .parecer sobre as des.pesas e pa

gamenotos ext.raorditnarios superiores a 1 :000$000, não pode·tdo· 
autorizar ma: s de um pagamento ou despesa dessa ordem, no. 
~spaço el e 15 dias. 
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.\rt. 28. Os membros ela D irectoria perderão seus man= 
datos: 

a) Quando incorrerem em qua·lq•uer ,penali{lacle prevista nos 
á1'tigos 12 e 13 . 

. b) Qqan(IO ,1passarem á c~Lth egoria ele ;Directores oú Ge
rentes ela Compan1.hia; 

c) . No ca~o .'do .paragtapho unico elo art . 14, {lo Decreto 
Federal n. 19.770 ele 19· ele Março ele 1931 . 

Art. 29. A perda elo man:clato será cleoretacla pela Assembléa 
Geral. por prcipo&ta elo Presidente, ou a utomaticamen1te quando 
se tratar •dos caso~ previs•tos .nas •letras b e c elo art. élinterior. 
· Paragrapho ·unico - Em se tratando elo Pr.esidente, a pro

po!'lta será cl i1·igi•cla á Assembléa Geral por 3 membros ela D ire
doria, •no minimo, excepto nos casos acima r egulame ntados, 

CAPITULO VII 

· Das Asscm bféas Gera cs 

Art. 30. As As-sen-.Jbléas Geraes ~·erão Ordinarias e Ex•traor
clinarias. 

§ ·1 ". As Assembléas Geraes Orclinar ias se rão em mumero 
ele duas por anno, realizando-se a p r imeira no mez ele O utubro, 
para eleição ela Directoria e do Conselho F isal; a segunda, 7 
dia:S após para tcma1· co·nhec imento do relataria annual, balan
cete da Thesouraria e pareo:er elo Con selho Fi scal, e para posse 
ela nova Directoria. 

§ 2°. As Assem'b léas Geraes Extraordinar ias terão lugar 
sempre que o Pr:"sidente as ju lgar necessarias, ou a requeri· 
mento ele 30 socios qu ites, que especif icarão os mot ivos e f in s 
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ela As :õenibléa r~ (1\,erida; se1 Zon vocação feita dentro do 
prazo de iO dic , contados da data da .entrada do requerime:liÍO 
na Secretaria. 

Art. 31. A Assembtléa Geral Extraordi:naria regularntent e 
requer:da pelos sacias nõo poderá ser negad a pela Directmia, 
<" ndlas só poderão ser tràtados os as·sumptos para que foi con
vocada. 

§ 1°. Recebido o requerimento, será elle informado pela Se~ 
cretaria, em 24 horas sobre se os requerentes satisfazem as con
dições ex-postas •no § 2° do art. 30, destes Estatutos . . 

$ 2°. Sob pretésto algum poderá ser denega•da a convoca= 
ção de Assem.bléas Geraes Extraordi,narias ; e, ·se o fizer o Pre
si·d'ente, esta se reunirá automatican11ente, ás 20 horas do 5° 
( qui·nto) dia, após decorrido o prazo elo § 2" <do art. 30, na séde 
social, guard'adas as prescripções do art. se.,<>1.1 i n~e. 

Art. 32. As AssEmbléas Geraes, quer Ordinarias quer Ex
traoPdi·narias, só poderão rewlizar-se com a presença de dois 
terços dos socios quites em .primeira convocação, ou· com mais 
'el e vinte socios nas mesma condições em zn coHvocação, sendo 
esta es:paçada de 5 dias da primeira. 

Art. 33. As Asse1111bléas Geraes serão abertas pelo Presi
dente ·db Syndicato, ou por seus sulbstitutos l~gaes, que convi
dará os presentes a acclamar uan associ~do para presidil-a, o 
qual conv:dará dois secretarias ; não podendo fazer parte da 
mesa membro algum da Directoria. 

Paragrapho uni·co - No caso elo § 2° do a.rt, 31 , destes 
E statutos, caberá a abertura dos traball:hos ao mai s graduado 
dos membros da Directoria, denltre os presentes á Assembléa, 
ou, na falta de um cles•tes, ao a5sociado que fôr acclamaKio. 
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A t·t. · 34. A Assembléa Geral · é soberana nas suas · resolu 
<;Ões, quando ~tas não contrariarem a lei e a letra destes Es
ta•tutos, casos em que cabe o recurso ·do art. 18, do Decreto 
Federal n. 19.770 ele 19 ele Março de ~931. 

CAPl TULO VII 

Das eleições 

Ar.t. 35. As eleições da Di•rectoria e elo Conselho Fiscal, bem 
como as eleições para preentehimento de cargos vagos, serão · I 
·feita s .por e ~ocruti.nio socreto. I 
. .§ 1". Aos socios elei tos .para qualquer cargo e que não po ~- I 
~am :er empossados logo após a eleição, será concedido o prazo 
de 2(l dias para esse fim, a con-tar ela Assembléa ele posse, po· 
cle ncl o ser .prorogado es•te prazo, a crüerio ela Directoria, em 
caso de justo impeôimento. 

§ 2° .. E111 nenhum .d'os cargos é permittida a reeleição. 

CAPITULO IX 

Disposições geracs 

Art. 36. O patQ·imo nio cln Syndicato só poderá ser applica= 
·do aos fin s inclicaclos nos prese ntes E statutos, sendo tl'LIIlos os 
actos em contrario, e dir ectamente responsaYel s por ell es, quem 
os pr~ticar. 

Art. . 37. O p<l'trimonio social se rá constituido pelos bea1~, 
p10\·eis e immove:s, donativos, vendas de cartei ras, mensa.licla
des pagas p elos socios e outras rendas. 



Art. 38. O Syn~· a.to s9--- oderá ser d issolvido por vot; ·· 
t,a.de pro,pr:o, quando tt\'er menos ele 30 socios quites, que neste 
caso se reunirão em s,st:.mbl·éa Geral, afim ele tomarem tal de-
iiberação. 1 

Art. 39. Em casd.. ele dissolnç5o elo Syn.dicato, por vo·nta·cl e 
propr ia . os seus bens moveis e immoveis, reverterão em i.Je ne
ficio ela ·' Ca·ixa c\'e A,pose•mlwdor ia e Pensão elos Empregados 
ela Contpa:n1hia Brasilleira ele Energia E lel:;trica". 

A·rt. 40. O soei o ·n:lo responde so lidar iament e ,pelas obriga
çõc~ que os representa:n•tcs elo Syn1di.cato contrahi rem em nome 
de ó:1te. 

Ant. 41. As cicla:cles ele N ictheroy . P·etro,polis, e A lbert ::> 
Torres são considera•clas jmisclicção social, podet11Cio esta ser 
c5 te t~tc11cla a outra - localiclacles, clen1tro do E stado, on1c\e a Com
panhia Brasileira de E11 erg ia Ellectr ica vier a poss•uir reparti 
ções , acl mini ~1trações ou officinas, a juizo elo lVhnisterio ·do Tra
balho , lndu stria e Comnuercio. 

Artà 42. Os Estatutos do Sy.ndicato só poderão ser re
forma dos por A ssembléa Gera l especialmen1te convoca~da para 
esse fim. em duas •reuniões : uma .para apresentação e di scus
s~to e outra para votação e a:pprovação da refo rma; só po :lem"\'o 
decidir 11 prim eira reu•nião pelo fó rma do art. 32. destes E s•ta= 
t ntos, e na segnnd a por doi terços c\los associados present es . 

Parag>rap'ho unico - Se na primeira reunião não houver 
comparecido socios em n umero legal, a segunda se co•twerteri 
em unica, para di scussão. \'Otação e, a·pprovação , devend o para 
isso serem feitas ·~ irculares ás Divi5ões ela Conupanhia, e pu
plica:dos ecl<itaes com prazo mínimo ele dez d ias. 

Ar:t. 43. A Ba.nd'eira e o d i3t inct:vo d o Synd i(:a to serão 
apprO\' aJcios em Assembléa Geral. 



- 18 

Art. 44. Para dar inteiro cumprime·l1'to ás finahdades so
ciaes elo Decreto Federal n. 19.770 d'e 19 de Mai·ço de 1931, c 
quando as cond ições financeira s do SytuLl'icato o permittirem, 
irão sentclo proporcionalmente i·nauguraJClas as va-r ias carte iras 
e secções ele assisten!Cia aos associados.. 

Ar . 45. Só á Assenrbl·éa Geral é déllcl'o autorizar opera
ções de com1pra, venda, hypotheca, permuta e anticrese de im
moveis ; penhores, cauções, f ia,nças ou quae~quer outras que 
impol'tem em omts real ou obrigaçõe li quidas e \: ertas . 

Ant. 46. O anno sociall começar·á no dia 24 de O ut un)l'o, 
e terminará em egual cla·ta elo élllli!10 segu:nte. 



s~ ---

~.c 

(' 

uC unda DeleBacia Luxiliar da olicia do ~st do do Rio de 

Janeiro , por 1101. c a ão , na 1 orrn: dn lei etc . 

.. 



e cumpri ente ao re eitav 1 denpacho retro , oue revendo 

seu poder e cartorio os autos em andaoento , de inquerito o-

licial instaurado a requerimento da co panl1ia Braoileira de 

Energia Electrica , para apurar a responsabilidade crimit al de 

José Pereira Gomes , accusado de haver desviado dinheiroo con

fiados á sua guarda , como caixa da mesma co panhia , dos refe

ridos autos constan as peças do theor ..,ee;uin te , que l he fol'am 

pedidao e apo•Itaàaa por ccrtiU.áo-··---··-··--··-····----··---··---·-
- , 

O Ii." IC I. -J 'Lo . 2 

Companhia "B-'c,; (;ilcir.:1 de •nert:iu. aect.ric • "xuelle !ti .... ..,i -

1 o et or ou ur Chef, de Policia do ~o do io de J a1ei -

ro. Companhia Brar.,ileira de Encrt:;ia El actric!:.l. , p or s eu dire -

ctor abai:;::o a iJi 1.ado , vem trazer s.o con"cci .e.1to t: v o o 

....... celle c ia haYer sido descoberto , na o ixo. desta ecçao de 

Tictneroy , um desfalque na i 1porta cia total de reis seten
'-

ta e sete contos tre~~cntos e quarenta e cinco mi l e quatr -

cento reis {'1'7 : ]45 p400 ), sendo responsavel o fuucclo .ario 

della il cu uuido , enhor Jo::::é Fere ira Gomes , r es idcn te 
, 
a rw. 

Tiraclcntcs nun1ero sessenta c neis , •...;J.;a ela e . fi de se 

v rificar em todos Ob seus de~alh s e e ten ao o facto deli-

ctuouo , esta companhia requer a Voosa E. ceJ.Jc1 ela que se di -

e;ne ordenar na for .1a da lei , a in: taura .ao do competente in -

querito policial , praticando-:;.e .:l'l dili._;c ciuG t_u foren r:L e 

ce •• sarir-ts , ouviçiu"" au tcs~eJunh·s abaixo :çlenciont.dao , tud.o , 

permettido for , sob a.;3i:;tencia do ..... cu advouado . reotes 

ter1 os , pede dcferir1en to . :Hicthcroy , oi co - Jl· io -1.1il nove -

ccnto:J e tri.~1ta e tres . ( r:Joi nado ) J . 

tavam colladaa e devidameL te inu~ilisa.d ... 

an tos . ( o-

1 a esta.upil ... 1ua 

representando o valor total de doi mil e du entes r is , ~en 

do uma stad,oal e outra de Ed'..l<..:aç;o e oaude ); Ro l das tes 

temunhne: pl' i eira - Luzo Coel1o; .;.Cl unda- J 1 ertinc cun: .. , ; 

terceira- . aldomil:o Pcral ta; qual'to. - Qctu.vio ~ailly ; quinta. 

E.ti· o Cor;ta ; se; a- Ruhem Lo os . "·--·····-··--·------·-·--

( 



. ç pericial procedido na escri.~.) t:d Cor~lpanhia 

Brasileira de ~neraia lectricn , ria divis o d ~ta cidade , 

pelos peritos contadores Fr nciGc ~ dio Li1o da costa e 

lvaro d' vila. .Bitte cou:;:·t IT'ello , noneados em trinta e ur:1 

de l~io de mil e novecentos e trinta e tres, pelo ~enhor 

Doutor Getulio Ua.cedo de zeredo,Set;undo Dele(Sad.o Auxiliar. 

ro quesito: I!l:3tão os livros da companhia Brasileira de :Ener-

Sii!l , quanto a.o 11 6opiador" . QUanto ao Diario" , os peritos t~u. 

a ponderar que o mesmo possue as formali~ades extrinoecas, / S 
isto é , encadernado , numerado , sellado e rubricado pela 

1unta Commercial do Districto ederal , attcndendo a que a 

Companhia Brasileira de "'nereia Electrica ten ... ua séde no 

io de Janeiro , venida io Branco numeres cento e trinta 

e cinco e cento e trin t·l c .,et ; possue termos de abertura 

e de encerramento, obedecendo portn.nto ao rtigo trez.e do 

Codie;o Corunercial. N o está , entretanto , escripturado con1 _. ____ e _____ _ 

a intrinsecas previstas no artigo doze do re-

c todau a opera-

ç;es nao suo feitos com individuaçao e claresa , por ordem 

e anno e en partidas mensaes 

muito syntheticao , reportandÕ-se a um outro livro denonina-

do ~Registros de Comprovante" , eeualmente possuindo todas as 

formalidades extrínsecas exigidas , llk~S que por sua vez, na-

da exprime em clareza e individuaçao . Os peritos nao obede-

ceriam inteirameute o Codigo na cxigencia dos lançan1e11toa 

em ordem chronologica de dia , mez e anno , e poderiam accei

tar a partida mensal , j~ reconhecida e acceita em Juizo ,mas 

oe a que se encontra no Diario da Companhia Brasileira de 

Energia Electrica , estivesse feita COl!l in di viduaçao e alare- ( 

re~a , ou se referisse a documentao originarios e authcnti -



authenticados, a.evid~wnte ret;istradoo no Livro Regi ... tro 

de Comprovante! e , que pedidos não foram 

}'odem os Senhores .P(")r ·tos infol"rnar se oo ... ~ 
' 

Razau- de Grandes Consur.l.idores" , noutros livros 

ou ficho. -.: ocmoccstando em aberto as se uintes con~as: com-
' 

panhia J3rasileira de zinas !etarlurgioas , contas de Feve-
' 

+."Ciro e Uarço de mil e novecentos e trinta e tres; campa-
. 

nhia Cormnercio e Uavegaçao , conta o de 1~ra.r: o de mil e nove-

centos e trinta e trcs dos seguintes departamentos: Ilha do 

CajÚ - Santa Clara de são Joaquü'l - Huinho de Santa cruz -

Dique Lahmey.r; Companhia )lletropolitaua , conta.., de Feverei-
• 

rode mil e novecentos e trinta e tres; attheis & compr-, 

nhia , contas de Março de mil e novecentos e trinta e tJ.'es; . ' ' 
Forte de Sao Luiz- For'a- contas de Março a. Dezembro de mil ,'i 

e novecentos e tri ta e dois; Fort~ de Jao Luiz - Luz - con-

tas de !arço a De~-;.CJ'!lbro de mil e novecentos e tr.l.nta e dois; 

Forte d~ I:mbuhy , contas de líaio a ezem1Jro <le mil e nov cen-

tou e trinta e dois; Jegundo Batalhao de Caçadores , contas 

de bril a Dezembro, de mil e noyecento· e. trinta e dois; Cor-

rei os e Telle -raphos , contas de Ji'evere ira a nezem1)ro de il 

e ovecentos e trinta e dois; Repartiçao dos correios - dos-

ligado, contfs de Feve·eiro e tarço de mil e novecentos e 

trinta e dois. rumPOST : s cont· s mencionad· s no queBi to 
' 

sejundo nao fivuram em aberto no livro 11 a:~ o de Grandes 

Consumidores" uenao au r~latiV"'S a treu r.1c .. es de mil e no-, 

vccentos e trinta e dois , do Forte e oao Luiz e que por ~e-, ' 

em ··eral1.;1ente da nLDll~ importancia e tere! .-...ido fecl.1a oo 

enulobadamm te em dezeseis de aio de mil e uovt.!~,;e 1 tos e 

trl1 La e tres , ,,em qualquer csclarccinwnto .. 10 livro cferi-
' 

elo, 1 ao )ermitem ue Ge af irmc serem as rela ivau aos tres 
' 

ul'imos me~es de mil a novecentos e trint e doib, coMo~ de 

se resumir. Consta el':l U::t.'l ficha que no::; foi apro .... e 1 tad ue 
' 

a import· ncius relativao ~s referid~s contaa, for· r fecha-

da -"or debito de T110 Uacio1al wurety ComJanhiu. M ... C IRO 

( 
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~~ 
TERC~I O UE I~o: .s rela~Õeo do oaixa auo~~ iaria-

I!lente por Jo;.:jé Gor.tes caccusa.n o. cntra<l o dinhPiro co::.~rcs-

, / -
~ondente "'.S cobranças aciiila ? REJJ.r-OJT. : T rela ;oes de 

Caixa preparada e as:.3ienadas dio.rio.1ient( por José G,ones , 

confo rme I!lodelo que os peritou a este juntar.'l, ge almen te 

nao dizem de cuem foi recebida a iMportancia, accus a ndo 

nas o tot3.l de Contas ele Consumidores. Q.UA.RTO Q,UEoi .• o: Doo 

docur.1entos anexos aos autos consta que todas as contas aci -

-mo. menc iono.das for'l.rl realnen te cobl'adas ? RESPOSTA:' H ao . 

co1·1sta.m apenas CJ.Ue foram cobradas e rccebid::to as das Compa-

n li:'s , J3ra~ileira de Uzina.s ~ietallur..:;icas , Co nncrcio c Nave-

· r;ao , Petropo li t "a , atheis rc Companhia , e .JOrte ..,ao Luiz 

(contao de Harço t detc1~ro re r~il c ndveccntos c trinta e 

dois) e Repartiçao dos Corrciod co:nt ,s de Ja:-1eiro a •. ~ar-

r: o ele .. lil e nove c eu tos . 
J 
~ . s cobra ça das quaes nao consta entrada na escripta da 

(Jornpanhia Brasileira de Ener ·ia 'lectrica foram efectuadas 

antes do dia dezoito de ~bril de mil e novecentos e trinta 

e tres , inclusive? 'R3o..J?03T': Fr judic~c.o co.1 :::ts reupos-

tas aos s eundo e te c e ir o quesitos . oEXTO Q.UESrro : Entre 

os reoi~oo das contas cobradas existem alcuns assi~nndos por 

outras pessoas ale .1 de Jo.;é Cromes ? JPO 'i'.~ : Jim. Exh .. -

te· ecibos por Rubem Lopes. SETr"'O C'~U:.'"~3ITO: ~:o caso affir-

La ti vo a pergur1 te. uexta. , ha doe cn tos que resta-

per i toG solioi tar ·~'l'l que fosuen apreGcn t: 1lou dcc UTl .1 tos q u.e 

, 
.,t.>rovc-~.b.JCl"Íl a l)rc..,ta ;ao de conta::; por tcrcci " 'O.: a .Tose Gor.1es , 

as a vompanhia nao o:, apreoentC'u , liulta elo - se a exl'ili>ír 

ra cun.~.1os a l~Jis, sc .. 1 qu::1lquc:~ caraoteristico:::; de documel.

to c alil:i:.~J. ... t·cidadc c que fo.~.·afl recu..,áclos n.;.o ...;c1clo a 

t do· out1·o.., , a<..:G~uc!.· d.ocur.1entos . OIT 1.VO Q,UEJJ:.~.O: o c -

o de não eJ;:i ti.:em os documento 
. , 

ac1roa e pos iv.l aber e 

o dinlleiro da;;) co1n·an .as , nao e 1trados no livros da CoT'lXl. -

1Lia l a..,ileira . entr eue ao .,aixa Jor:J' ·O LS ? m;uPOu-



,. 

' . ;;;) J.. ~. Jao é posei vel saber , porquanto o :D i ario nada e lu-

cidu nem as rclagoes diarias de Cçixa , assi6nadas e pre ~ra-

druJ por José u- Or::J.8S d.escriui nam quaeo os consm~idores que pa-
.. 

t.:arar os seus debi t os, ner:1 se refere .... 1 a docw1entos compro -

batorios , nei!l se referem a docunentos co1nproba torio...., . no-

li O U ·:,) TO: Q,U r!PORTidCI total da relaçao e Cai xa 

do dia dezenove de ~bri l e qual a iMportancia verificada 

em cofre no dia vint e de b.r.il de uil .10 cccntou c trint 

~..: tred , pela r: nh L ? RE .... Po 'T. : i ortancia total accuc· -

du n·:t rel gao de Cai J:o. do d i a deze1o e cl bri l c e mil e no -
, 

veccntos c tr il t a e t 'D e de ( 2: :75 200 ) vint e c doi s CC l 

to..; ctecen t o · e cincoen t a e oito mil e u::::e.to reis e a 

verificada Clll cofr ~, · e ·undo o r ,;;)ULlO junto por cÓpia, no 

dia vin t e de bril le mil e novc c n tos e tri .t ' treo e 

de {45 ;672J000) quarenta c cinco contos sei3wentos e seten-

t e dois mil reis. ..u ' I :o Do ex e 'o vario 

1 i vros podea os per i to s aff .i r mr se o c ixa Jo..... u o e c da-

va immedi a t a en trada nas iuportancias a que rece ia ? .., .. 

P0.3T : Os per i tos nao podem affirr.1.1.r , porque e todo os 

livros apreaen tados ~e verifica o totLl da arreca-

dação de cada dia, de accordo com a ~elaçao ai ria, re~a

rada por J osé Gomes , des taca do-....,e apenLu a re!da e .i-

c theroy da de Petropolis. DECIJ"O PRI I O U~...;)L.' >: Ha ou- 1 

t ras irr~ ularid dcs co cer. e1 t e ~o 
, 

i a Joue o es ? uei-

r am on senhores per i t os descri. lina qua s ,;.)ao c ·oas irre u-

l ar idades ? HE>.Jl O;,JT. ~ s irre ularida es ucontrud o , taco 

como, falta de descriuinaçno da u co1tao ecebidas , para con-

rovar a re l açao diaria , falta de recursos )aru oe verifi

car e o Caixa J osé Go~es dava i 1mnediata entrada ou nao da 

qua1tia receb ida e tc, sao oriundas mais do syatema de es-

o r .ipturaçao adapt a do pe l a Compauhi a Brasilei r a d c -~ el·eia 

rica que mesmo do r eferido emprcaa do, poi s que o Caixa 

José Gomes na o esc r i pturava nenhur'1 1 i vro Caixa ne1:1 demons -

t v de uel'!l recebi a rlinheiroc c v l ares . Q,UEGITO 3 APRE-



OS _P_ELQ._C_CUu _ _Q - PRI IRO QUEJITO: 

cesso de lanço.r.J.ento nas folhas ao encar o do 

POST : O processo dos lan:wtentos consistia 10 reparo de 

relaçao dàaria, accusando o total do s recebim ,tJ diver-

soa. ~EG IDO QUE' 10: Era~ es t eo lan ;a cnto effectuados 

pelo Caixa nos livros da sec<;ao de co =1tabilidades ? Inter-

vi 1a o mesmo, de algun modo, na escriptura~ao destes li-

vroo ? Os 1 nça·en~os n~o e . m ef ect a Od pe-

lo Cai::a, nos livros da ~.>CC •• o de Contabilidade. o ca..i:.. 

1ao intervi~la na e c ipturaiao doJ livros apreuenLados~ 

a enas, ~eparava a relaçao diaria de a.L·a, e era confe-

ri a pelo C.tlefe da ecçao. 'l'i" ~J ... IRO QU .... JITO: Consta da 

escriptur çao como ecibo o valor do cheque cru~a.do nuJe-

ro qu· hentos e ses e:nta e um mil uinl e1 tos e tri1ta e cin-

co , contra o Banco Hypothecario do Rio de Janeiro e accei-

to pela Com1 n ia de Uzinas ,. etallur ·icas, a favor da co .1-

panhia Brasileira de Enerüia Electrica , referente a conta 

do fornecimento de luz , no mes de Feve eire do corrente an

no e pa0 a po;c aquelle chequ , da j porta11c .ia à e ( 13: 37tt.- 1900) , 

treze contos t ezcntos e netent e quatro mil e 10 cccntos 

reis, nos primeiros dias <ie ,arço ultimo. RLJPO T : 'im. 

escripturaçao do livro " Caixa-Recebil entoa co-

mo recel>ido e recolhido ao Banco Boa Vista a importancia de 

(13:374 900) tr.ze COlltos e setenta e qua o mil e novecen-

tos rei , Jem muior. sclareci e11to; os peritos edira.m o 

com rovante c~;ste lança entoe verificaram s trat r do c1e-

u . u ero qui ltelltos e sessenta e um mil quinh nto e tri -

a cinco e i ttido pela Comp n lia B sileira de U~inao He-

r ic· , par pa ar1ento da conta de consu o em Feverei-

ro de mil nove entes e trinta e tres , confor e recibo do 

ue . o ~ foi apre entado . QU I':'O:- Idem, 

iroQ d i as de bril de mil e novecentos e trinta e 

importancia de (13 :d34 400) tre~e conto oi -

ri t e qu· tro mil e ouatroc to rei , valor 



Yalor do cheque cruzado numero trezentos e vinte e 3eio mil 

setecentos e tres , co tra o Banco cor.unercio InduD tria·s de 

M~nas Geraes , acceito pela dita Coapanhia Brn.sileira de Uzi 

no.s .!etallurgicas , a favor da Companhia que~xosa , para p ca

nemto do forneci!"!lento de luz do mez de rarço do corren:te an-

no ? RESPOSTA: Sim, Consta do livro" Cn.ixn.- Recebimentos 11 , 

a entrada de trinta e tres contos quatrocentos e cincocnta 
' ' 

e oito mil e duzentos reis , Pedidos ou comprovantes de te . 
, 

lança.r.J.ento. os per i tos veri ficarar:1 que o r.1esno ue referiu ag 

se~uintcs ila.portanciao: cheque numero trezentos e vinte e 

seio mil setecentos e tres co tra o J3' nco co .r.~Lercio e In-
' ' 

du~tria no valor de treze contos . oitocentos e trinta e qua~ 

tro :mil e quatrocentos reis ; cheque n.umero cento e dez mil 

duzentos e cincoenta e quatro no valor de dezenove contao 

quatrocentos e dewenove mi l e oitocentos reis contra o ~on~ 

don Banl e cheque trezentos e vinte nil quinhentos e noven

ta no valor de duzeJttos e quatro· mil reis , contra o Roya.l 

Banlc of Canadá . QUESITOS SUPEii.Elll~HT '.:> ].>0 _ACCU .... A.DO -

P~IMEIR SÉRIE- PRI.~It~mo QUE 'ITO: e. criptura 1 ao , nos li-

vr.os Diario" da C01:1pn.nhia , é feito. por partidas mensaes ? 

E~ caso positivo , já se realisou , no dito livro , a escri tu-

aço das operaçoes correspondent~g aos mezes de .bril e 

:Maio ultimos , e , eu cai..)o negativo , de que data d.~;;:ixou de ser 1 

feita? RES O'TA: A . cripturaç-no do liv o Di'1.rio é feita 

por particlal:l r:1ensaes mui to synt heti cas . J~ e t.i ef;)criptura-

do o moviuento de opera~oco do mcz de bril , f ltando eBcri-

pturar ,e trinta do mesmo me~ em diante . dEGUliDO q,t SITO : 

O livro 11 Raza o ·de Grandes Consur.üdoretd " é co s ti tu ido de 

fol1as soltas ? Teu ellas alguu requesito d ~uthenticidade , 

ou , ~es~o de i substi~uiçao ? RJo?OoT· : azao 

de ,Grandes Co sumidores " é. co, stituido de folhas sóltas , 

que nn.o possuie requesi to algur.'l de .. ut'1entici<.lad • ou iu -

..,ubstituiç o , nÕ.o merecendo rnesuo f;, , t1C.O .JÓ l;c:J.os 10tivos 

a ou tad.o.., ~"~'~"'C t .... he. o ·que :.:.e apre::wnta cor1 ei!leadas e 

+ 
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e razuras em di versos pontos . mERCJ.:IIRO QUl~ ITO: 

referido livro , á. folhas trez~ntos e quarenta e qttro , re

zura e e!!lenda ? RESPOoT1 : lTao sendo o livro nRfão de Gl,an 

d .o Consumidores numerado , na o podell os per i tos responder 
l 

affirmativa ou negativamente. Q,UAR ~~O Q.ffi~GI'i'O: uaeo os li-

vros exlh.ibidos ? Pos~uem autllenticidade ? Têm rubrica ou 
( 

vis to do Ju.i·. do Cor1mercio desta Comarca ? Os balanços foram 

devida :1en te vi uados por qualquer Juiz ? RLdPObTA: os livros 

e.xlli l;idos são: Copiador de Cartas ,Diario , Re i o tro de Compro

vante"' , Cab.a- H.ccebiuen to.J e Razão de Gra des consurlidore s . 
( 

, - o 

exce)çao deste ultimo , Razao 9-e Grandes Consuuidores , os 

-demai s po~Jsue .1 au t11enticidade , estao revestidos dus forma-

lidades extrínsecas exit,;idns _velo Codigo co·:'lrrtercial , isto é, 

sao numerados, encadern~dos , sellados e ru~ricados ~)ela jun

t de C: omra.ercio do ')is tric to Federal. nenhum delles, entre-

ta1 to , tem rubrica ou vioto elo Jui z de Coml.lercio da Com roa 

de ! ictheroy , esta.1do êgualmente os balançao de r.lil e nove-

centoo e vinte e nove a mil e novecentos e trinta e doi:a , 
( 

lançados no Diario, sem o visto de qualcuer Juizo, contra 

expressa determinaçao do artie;o ce'lto e oi tenta e quatro do 

Chefe Luso Coelho ? re:!vP03TA : Sim, existe. SE "TO Q,UEGI.t.O: 

Como ~e )rocedeu á verificaçao ou balanço de valores e doeu-

1 cntos existentes no cofee da Caixa; foi cor1 a presença cle ... -

tc ou não ? uem fez eo;;>te balanço ? Jt.. relaçao ou balallc;o apre-

sencado que ausi naturas contem? RE~POST~: Tao podeLl OE 

eritos dizer couo se procedeu á verificaç;o ou balanço de 

v lares, senao por ouvir di~er ; desconhecem egualmente que:r.1 

a is~iu e quem fe~ este balanço . penau p la relaçao apre-
' \ 

sentada e da qual jun am cÓyia, sabem riue assignal~au a mes -

ma os Senhores Sebaotiao Jo sé dia Coa ~a. e Fernando :3omfi .1 e 

que está visud~ por LuGo Coelho . r'EIRO 



I :OURO UEGITO : ual a ir1porta.ncia em dinheiro conutante 

a relaçao CaiJa de dezesete de bril de mil c ovecentoo 

e trinta e trea '? RE.:.> O T : • inporta.r1cia consta te da re-

laçao oiclo citada~ de ce~to e c ' ncocnta e nove co tos qua-

tro~entos e oitenta mil e cem r~is , taL 1 e de cento e cin-

coenta e trcu contoc t e~entos oitenta c.inco nil d ~e -

to.., reis , corao lc ... ebida de co t.) d cu our:lidor' .... .. ,,.rUl 

UE()ITO: •as rel~ çoeu de Caixa , as .ir port"'nci· recebid 

ao lançad· s enelobadamen..._e ou com dcsori:rlinaçáo do 1 or.1 de 

• u impor u1cias rece-

bi au ·ao lan ad s e ,lobadamente , tendo em v'sta o odelo 

adotado e junto e~ ori~inal . T UE ITO: Nau ditas 

-relaçoes era obrieatoria a di criminaçu.o do::, c1eque rcce -

' b idos em pa a.meu tocJ de contas , com indica." - o do nu!"l r ou 
• I I -var1ava , ora com, o_. 1 ...Jem indica .ao , e quando n o avi· in-

dicuçao o ue por vent~ra foo e 
, 

aGo por cheque c l enelo-

bado no mcumo titulo Contas de Conou idores ? RE O rn • 
... . 

rem cem re consta n s rel ç~es di rias o nu cr® dos cleques , 
, , 

qu. eram transferidos , variando o.·; com or sem ca a.o , 

nao adendo o eri tos affi1· ar A · po~t ncia relativ· a 

qualquer cheque oe acha englob do oob o titulo antas de 

Con u idoieo • n~s rela·oes diariao , e 1 virtude de no .a r 

iscri inaçao d s cont~o recebidas . J:Jict.1ero , de ... e:::ete de 

Ju 1 10 de 1.ül novecen to3 e tri 1 ~co. c tres . ( i.;) i .ado...,): Fr n- 1 

ci co E ydio Lino da Cauta- l·aro ~ ·1'la Bittcncourt re 

lo' ---(~odao o fol o do lau o Óra ranucr.:. o c t .... c ru-

ric das elo doutor ~e undo Del~· do u 'lla· e l lo el ... i-

tos). 

ara qu p1·odu-

1 "..C.:. au r ostas doo 

officio~ , or c~ il , { fl cincoe ta~ nove e se e es-

oito d Ju~ho ~· novecentoo e trinta e tre..,( ssicnado) Ge-

tulio ! acedo · zeredo ' ... n o que se c.:ontinl c a r..~e -

s Ór tr ocr .. t· 3 e 
- , 

üsada~ or certid o , s u e c ·c_., 
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Ju'zo de C.ire~ o da 1a Vara. 

Cópia de cito.çüo, na fórma abaixo: 
JUIZO DE DIP..EITO DA Pai 

('J . 4:22 - 40 ,000) 
(2-1) 

[?.A VARA 
doutor Oldcn:.ar de Sá Pn.checo, juiz de direito da pri-

1 ira V r· . deo!ita coma.-c..1. de Niterói, apita! o Esln.do Ca.rtorlo do o~t"vo oficio 
do Rio c! J an~lro, na fórmo. da lei, etc. Falencia preventiva de Jocó Cury 
l•'nz Ml.b r "OS que o presente o!;Clital de citação, virem 1 

0 d t 
pv!a com " n B;:a,llcira de E:ncrgia Eletdca fo! ·i-do 011 or 0'<1cmar de ~á P~checo, jui3 de direito da Pri-
..1. .,,e Ju t.o 1 l' no. ç5.o, CT.f~. peti inicial teõr lcila V.:.ra da com"'rca de Niterói Capital do Estade 
~"galnt': "!!.}·mo. sr. dr. jul ·~ da Pr.mclra vara do R'o de J~m·,~ro, nn.1'6rm· <ln.lei, étc. 
Uive!. O .n.u:·J.;·O a.;sinado, advog"ao ufL <.: n a hla B ·asi- F'az S:l.her qu a F zen• 1. Publica do Estn.do do Rio de 
Jeirn. de E:tel· ·• Ele r. n, com é ·un. c1.3. conceição Jnnctro, 1.. n{lo requ rido tm Jul:.~o EU:\ hn.b!Ut "ÜO como 
n. , nesta cidade, vcn tru:ocr ao conhecimento de v. ex., credo:· ret..1. 'd.'ltario na fulcncia d~ Jcsé Cury nós termos 
que o dr. João Noronha Santo::;, diretor dA mesma com- do artigo oitcnt,. e r. .:,e rla 1 num~ro cinco niil !:etecento• 
panhL'l, suost beleceu a Josó Perei ·n. . omcs, cab·n. dn. r-':!- e quarenta c seis, de noye <.le Dczcmb o <L mil novecentos e 
:reridn. comp nh' , ao pé dos pro r 03 tr nslados, park dos vlnt~ ~ nove, ~ci :::m-r-e. o~ .autos rc 1, ct!vos no cartorio do 
poderes que lhe •ioram com :ridos pela mesma, conforme ins- ~ltavo ü!iri? ae~le mun~c~'P'.o,,por. onde se procossa a refe
trumcnto publieo lavrado em notas o ta cu- o c 1 r lo rid!" "fa enc1.:1, ~ d1f:PO"~Çt: <LO'; J ere::•l'.dos que poderão 
~'ern:m~s dn Silva Tavors., 4o Oficio de Hota da. c_,),tal ap .. esent.a as impugnaç02s ou contestaNes que entenderem. 

.. er~ü. no Jivro n . 28'7, fls . 105 '·erso, em 9 lo D:zcmb ·o de <L• ~.r o do ,nr"•:..".> de vmt dias, r.ua eorrcr. dentro da prl-
1G32, par<1 o nm especial de no de~emp:-11l1o de suas funçées mcir publ.~açao dcst · E, po.ra ~e cheg c "O conl cc'mento 
de ~'.1Xa, r-cceb~r, do 2o Eatalr..ão <•e Caça-dores em Sf1.o Gon-1 de ~ucm inter ssa · posq:'l t mandou p~ssa r o presm te, que será 
çalo, do. Delcg.ac:u. Fisc:J.l do 'I'esou ·o N<t.ciull.ll, da Fo'rtn.lez~ .afi uclo. o log ~ do COSL m , ub 1cado pel::l. imprer!sa, na 
Ge San ta Cru~. c o Fórte de Sii.o Lu i::, .;lo crtc de Imbuí, da f~ .. ma ua lei; " JUnto ~?G m,tto~ ll~f tr sln.do. DZ~.do r-as
Força M.1!ltar ~o Estado do Rio, da D.rctJ;ia H.c~ional c:os I{!~ nest..". Ctdade d~ !~rt-~·ó., Ca})t. 1 do Est.,ICio do Rio de 
Corre!os c 'l'el .;raíos c su· s .at;"nc ns do. Prcfe tura ~.1uni- Jn-e.r , aos vint c J:l'e<. d:.as do .m!..s de M io de mil novc
ciT)al de "'ao Gonçalo, todas neste Est.:1do, e ma's dos 1A:inis- cent-os c trinta e tre~. Eu. Dommgos Candido Peixoto, es
terios da Fazenda, Guerra, Agricultura, Marinha, Ed e~tçáo crlvão, sub~crevo. 
. .u ... p.u .. r.am co l'Taclol1al de Saúde Publica, as contas que ' 

fossem dcvi<lns · companhia Bra ilclra. de Encr~in. Elctnca 
por fornecimento de !orço. o luz. Tendo .POrém, s ·io o ·efe
ndo ..,r. Jo~e ... ~erelrn. ames i..;p"nsa<lo d s Iu l~tóes t:!n uu TICIP o 

.l I, O D03 FO 

Oldemar de Sá Pach·,co 
(3-1) 

' . 
•'' ~ . ' 

UBL:IC.4. 
preço c nao convindo a CompJ.nhia B siJ l.ra d~ Encrgl 

Eldti1 , ·e o supllcauo continue no eM cicio do m ntlat , 
vem r.cran c v. ex., de .:1côrdo com o Art. 1. 316. n. 1 do 
Codi;;o ,ivil, combinado com o . •v. 1.:na, revogar-lhe ex- De cit<tção co• o prazo de trlntn. dias 
prc '"am nte todos os poderes outorgados nos substubelc;d- .d~utor A~hn), te :? r r irn . JUiz dos Feitos da I<'.a::;cnda Pu-

e to~ d"dO . pe'o que quer que, distribtüda e a.utuad!l. esta., i.Jlicn. do .l!iliiatl.> o R o de ,Tane.ro, etc., etc., na fórma 
.se di~nq Y. excia., mandar tomar por termo <1 revogação, <l:t lei: 

'l l cteh il mo.do paro. todos os ote1tos legais o suplicado. lt' ço abc.- nos qu:! o "e.sente edital d clin. r.o, com o 
. ... , 2..s repar' lçõcs publicas acimo. referidas, e publicado o prazo de 30 dias, vir•m ou dêlc noticia tive::(m, que, por e.ste 

8 ctente di tal ara. conhecimento ·~ c encla ctc terc;.iros, li u ul .. o o :.urtorlo do ~;..,cr v .o que ate snbscrcv , _\! rr>rocc.>smn 
.S.'::; .. ~ quem int~rcsso.r J.ossa, fe.ito o quo, pede'l e s~'~,l3.m o. n.11tos nutc d excc ltlvo f!J;co.l para cobrnnÇ!I. de imno. to., no 

" rcgut>:> indcp ndentementc de traslado, para deles usar 
1 

mm ciplo <.! ... Nova I·'r1bu · o, ,m que é c cqucnte ::i Fa:::en~·a. 
quallC'o c como convier. :1'4·cste:. termos pede d~ferimento. 1 "" hlica do Estado do R o de Janeiro e executaáos: João 
~ntcr 1. ~3 ce raio d) 1033. Ilamilto 1·Jj tteneou.t Le· 1 -~ Guilherme Holtz, Maia & Sil a e Seb stião de .Araujo; c co
"D cho: D. c A. S!m- , ~ ! .o 9 ... "3 . - "o ae es co11 iiC .uc os C- os exo cutu. os se ;;'..Cb"m E: .1 lo
O]de mr Pacheco". D. no ';'0 O!~cio - c cri v- o r;a!ind, Ju- gJ.r ince. to e ir;no a do, os ~ ço cil • c s sna~,; l'C< ctivas 
ll.o ·. - Niterói, 24 de l'J!aio de 1933. - ( tavam coladas c I m tlhere.; si c~ dos forem. 'P!l.ra no p azo d' 24 1"noras, que 
r' "v'd"me. te .!nudliz.adus duas estampilbz- rcildo umn. cs- co ... rerfio em cart~rlo e . e ão cont" as ,l t~·~W:. do. erm:ll.l
.adu 1 do vv.lor d<> tlol mil réis o uma de o:lu sçiio e sa•' oe <"f~o o e. te, v~r"m a Jtl" o JagAr n. 1mportancia da dlvld, e 
do ".o.lor de duzentos réls)". P lo p .e~ente cita o; resp ct vos ct ·tn.s, ficando tambcm ciLado.'J ara os demais t"rmo.s dos 
int • ... 'os col1Stantes da petic:i• transcrita, para r:iencL'l proc:-~ os .r.t6 finnl, sub d revell.r .. E, para. q a noti
d :no ficaç- lt-qucrlda, n~ fôrma e sob as penas da lei. elo. chegue .no conh€-cimento de to os o~ intc1· SwD.<!O , m:tn
D.J,do 't: .ss~do nesta citi"dC <e Niterói, C p't.11 do E>bd de .ss · o pr~:cnte e m·tls dois de 'r,u.n.l tcôr, que s. ,.ão 
do Rio de Jm~iro .. .ao vinte 13Cis dias dom , d M.\io do .cn publicados c aflxo.dos no. fórma <.ln. lel. Dado c pa.s.::a o ne'>ta 
<.c n llOVcccnto e trinta c três. Eu, r..r.anoel c ·ülnclo J a- c cl.n.oc c: c fit ói, apit 1 do ~ k do do Rio de Janei.·o, .:ws 
n •l', crCii'.l;:,o, .• ubrcrcv(l. - ( ~·'ill'..a· O) - o rlemnr c ú. !.J d .as d:> m s IJe tr Jo " 1!)33. Eu, Apollo de Moraes, es~ 
·Pae "co. - Po:.- có ia. Está conforme. O c.critJ:l:J, Manoel criv.-o, o sub!'Cr(!VO. - Athnyde rn.rreiras. l!~ á conforme. 
G lndo Ju i · r. - Apollo de Morae 

(C. 431~-- 1 2•000) 
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C0..'\1AP..CA DE NOVA-FRIBUiRGO • gui_ntfl: Exmo. sr. dJ.•. juiz de cllreito. Dlz Antonio José da 
O dr. Francls·co Ferreira de Almeida, juiz de direito desta Fdinsilel(~, b~taslleiro, casado, de profdissi ão .cio dcom15~rdcio, com dto

comarca de No'la Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, m c 0 nes a como.rca, qu-e na .a!-1 cncJ.a e · o corrcn e. 
po: nomeação na fórma da lei, e~c. d-e.ste ·~u~o, pro~ôs contra pomm~os Dama.;;~eno Dua~te e 
Faz s.nber aos que o presente edltal virem, ou dêle co- Do~lnoo.., Damasc~no .Duo.lb~ & CJ,l.., come1c.antes .<:.:lb_?-

Iúec:mento tiverem, que foi desig1,ado 0 dia 1.6 do proxJ- leCld·OS nesta cidaae, a 1'ua Dr. Alfredo Baclcer. um.a. açao 
mo m~s de Junho, ás 11 horas, no ecllficio da Prefeitura l sumaria para ~a ver dos suplicados o seu saldo credor c-omo 
Municlpal, d·e.st.a cidade, para. a instalação da segun- 1 preposto c on mte1··ess:!s no estabelecimento comerci.al do.s 
da sesofio crdinaria do Tribunal do juri, deste municipio, mes no':l; acontec" porém, que Domingos Damasceno Duarte 
no conente ano, o qual trabalhará em dias consecutivo.:;, e sua Nulher f!zc .am, com seu irmão e cunhado J'oão Da
pelo que procedendo-se ao sorteio dos 28 jurados que têm ma.<>ceno f'tlart". }O r e ,c1·1tura publica, lavrada a 9 do cor
compor o conselho e servir na m"'Sina, sessão, salram sor- rente, em n 1 :r do ts.bel'ao ·~huellcr, em dterói, um con-
te~dos, proporcionalmente, os seguintes cklndãos: 1° dis- trato de mutuo na 1mportanc1a de 26:000$000, pelo prazo uc 
tnto -- 1 - S:1lim Lopes (dr.) - ~ - Aurino Ferreira - 3 2 anos, dando-lhe em ga~:tntlo. hipo:.;..cari os imoveis situa
- Ornar Batroso - 4 - Carlos Cortes - 5 - José Nunes dos á citada rua Dr. Alfr~d a.aci:rr, Jl e 35, com o que de.s
Plm~ntel- 6- Henrique Kau~ !v!llward de Azevedo- 7-:- falcou seu patrimonio c tornam 're.·:~."ln • ~" g.'~.::mt..:..'l..:: oL
EenJnmin F.alc~etio _, 8 -.A'blho Luiz Bar~os.a- 9 - Lwz l'e'Cid.as .n.o inicio do procedimento JUd!~~ •1 !' •.:-.rido, por-
Gonz?-r;a Caputo - 10 - humberto Antomo Bizzatto - ~ 1 auanto a cit3.ç5.~ 'n'cial dos suplh1do · jú , .... efctuafa a d "-:l> 
- Elm. Cnr)uto - 12 -Abelardo Eyer - 13 - José Amello ! · , .. • , ": : , ....... """ . -" _ . ,,.~ 
(dr); 14 - Antonio Côrtes - 15 - Humberto Gu.nriglia - ao cor r.. nw: e ~~le ohavLm conheclm~nto cot1 ~ , e~u-.. 
2° dist,·lto - 16 - Nelson de Castro - 3° distrito - 17 - menta. de exiblçao dv livros, para o _qual foram Clta, 
Antonio Jo::;é l.VI.arques - 18 - Antonio ,José Mendes _ 40 d-e !vl'l1o ~este ano. Para conservaçao e 1" .s~alva, po ,.,, ... d .... 
distrito 19 - Joviniano José Sangl.ard- 20- Hormenegildo se~ difo<ntos, faz o prcsent~ prot-esto jucllc1al, do qu~>l se 
João Gripp - 21 -Manoel Antonio Monteiro - 22 - Pedro 1nt1m.c.ra os int.eNssados . .ac1mo. r·eferidos, sen~o Dommgos 
Lugon - 50 dls~rito - 23 - Carlos Henrique Muller - 24 - Damasceno Duarte, inclivrdualmcnte e na qual!daae de so
João Ll!poldo Ouverney- 25- Arthur :F'ernandes Spitz - elo de Domingos Da.masceno Duarte & Cia., tudo com Iun-
26 - :Manoel M:ntins da Costa - 27 - João Francisco Boy damento nos Arts. 1. 730, 1. 731 e 1. 7:13 d<> Co :i. Jud., ~ 
- 28- José Alfr-edo B~rbert- A todos os quais, bem como demais intcrc.ssndos por edital, o quy se .l.!::.rá tr\mbcm 1J:l1'.:l. 
a todos os interessa.dos em geral, se convi<!a para compare- todos os fins do direito, Art. 1. 732 da cib.cl!l. l-ei processual. 
cercm nos dia e ho!'a referJdos e nos seguintes, enquanto du- o c!Lcial da diligencl.a tlará aos intimado.s Domingcs Da
rar a. rr·esente s~sao, sob as penas da lei se faltarem. E, pa- masceno Duarte, obrigatoriamente, contra-f~ dest.a pctlçiio. 
ra c~n.;tar, mando~ passar o presente que será publicado sendo os autos entregu s ao protestante, independente de 
pela Jmprensa e af~xa..do no lagar do costume. Dado e .Pas- traslado, após 43 horas á intimação. Nestes termos D. e A. 
sado ne·sta ctdade ae Nova Friburgo, aos 27. d~as ~o mes de esta, com expcd1ç5.o de ed!tais para publicação no "Diarlo 
Maio da _1933. Eu, Amella de Almeida Maga;ao, escrevente Oficial", nos jornais locais e outro.s de circuhção, d:md0 :t 
autorimaa, o escrevi. Fr~ncisco Ferreira d Almeida. Está este o valor de 2:.000$000 e-:cclusivammte para pagam<:~1to 
conforme (assinatura. ileglvel) · da taxa judiclari.a. P. deferimento. S. Gonçalo, 22 de Mato 

------~·...,.____ de 1933. Ary Costa Vic·ira. <.adv.l- Despacho: D. A. Como 
:MUNIC!PIO DE PETROPOUS I,;quer·. s. Gonçalo, 22-5-933. F. J. Coelho Netto. Distri

JUIZO DOS FErros DA 'FAZ'ENDA PUBLICA buição: D. ao 3° Oficlo. S. Gon alo, 22-5-933. E. Ferr-eira. 
CE'.>tnva. devidamente sehclo) . F'icando, ot:.~rossim, citado 

De citação, com 0 prazo de trinta dias liOl' este edital João Damasceno Duarte, por niio ter resld·;1-
0 doutor Athayde P.ane!r.as, juiz doo Fc.l.tos da. Fazenda Pu- cia n~ste municip!o, segundo certidão do oficial que 1ntlmt-.. 

blicil do Estado do R;o de J.anelro etc. etc . na fónna os demais interessados. D:tdo e pas.'l:l.do nesta cld.u.de d,'l' s. 
da le1: ' ' ' . Gonço.lo, Estado do Rio ele Janeiro, a_os 22 de Mala de 193:3. 
Fs::.ço saber aos que o presente edital de citaçã,o, com cl T!lu, Alv~ro d.~ Costa e Silva, e.scrivao, subscrevo. - (a.J 

prazo <''l 3D rd!as virem, ou dêl-e noticia tiverem, que, por Franclsco,Jose Coelho Nztto. (Est.."..va devld.:ur..t'nte seh1o). 
este Juizo e cartorio do escrivão que e.ste subscreve, se pro- (C. ~~,,,J7 - 61,00·:>). 
cessam autos de executivo3 fiscais para cobrança de impos
tos do municipio de Petropolis, em que é exequente a Fa
zenda Publica do Est..1.do do Rio d-e Jan."iro -e executados: 

D~J pmte-;to de Dominzos Damasceno Duarte 

Antonio José Pinhe iro Rodrigues, OUvia, Osorlo, Fr.nncisco e "Excelenttssimo senhor doutor ju'z de direit.o de S&o 
outros ~ Salvador Pires de Carv.alho e Aragão; e como del-es Gonçalo. Diz Domingos Damasceno Duarte, indiv!d!.lalmente 
conste qu·e os mesmos ex-ecutado" se acham em lagar incerto e n~ qualidade de socio da firm':L r.omlngo.s Dam'1scenc D;un
e ignorndo, os faço citar e aos seus respectivos conjuges, si te & Companhia, estabelecida neste municipio, que em virtu .. 
casados forem, ·para no pr.nzo de 24 horas, que correrão em de de despacho deste Juizo, foi notificado, confortnc col.ISta 
cartorlo e S·erão contadas da data da terminação deste, vi- cta inclusa contro.-fé d um "protesto" fei~;o por Anl·;mlo .T .J<:;é 
rem .a Juizo pagar a .importancia. da divida e custas, ficando da Fonseca, contra a pratica, por parte do suplicante, de atos 
tambem citados para os demals termos dos processos até de {lXclusiva administração de s·eu patrimonlo, .3<lb o f'Unctn.
f inal, sob pena de revelia. E, para que a noticia chegue ao ment.o de que assim procedendo o suplicante tem em ylsta 
conhecimento de todos os interessados, mandei passa'r o pr- "desfalcar seu patrlmonlo 0 torn:tr precarias as garan ias 
sente e mais dols de igual teôr, que serão publicados e a.fl- oferecidas (?) ao inicio do procedimento J'udic:al" por ê u
xados n:1 fórma da. lei. Dado e passado, nestt'l. cidade de Ni-
terói, Capital do Estado Rio de Jarelro, aos 29 dias do mês plicado intentado, perante este Juizo, coHtr::t o r;upli' ' · 
de Maio de 1933. Eu, Apollo de Moraes, >CISCl'ivão, 0 subscrevo. Ora, o procedimento judicial a que se alude, é repres·en....,do 
_ Athayde Parretr.as. _ Está conforme. _ Apollo de Mo- por uma ação sumaria tcmeral'iamente proposta p~lo supllc5 iiJ 
raes . . do contr.a o suplicante quP. n~.t. f' 11VOlvc, nem ae rerere ao~ 

COMARCA DE SAO GONÇUO 

Cartorio (!O 3° Oficio 
De citação, na fórma abaixo 

(A pagar) 
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O doutor Francisco Jo.'>é Coelho Netto, primeiro suplente em 
exercício do juiz de direito, nesta cidade e comarca de 
São Gonçalo·, Estado do Rio de Janeiro. 
Faz saber, atendendo ao que me foi requerido por An

tonio José da Fonseca, brasileiro, casado, de profissão do 
comeTcio, com domiclllo nesta comarca., que na aud!encia de 
15 do corr-ente, deste Juizo, propôs contra Domingos Da
ms..scena Duart.e e Domingos Damasceno Duarte & Cl.a., co
merciant s, estabelecidos nesta cidade, á rut~. Alfredo Ba
cker, tuJo de acôrdo com a petição e despacho do teôr se-

bens de rais de se'! cas..<tl, pois por éla prete-nd:l apenas o 
ind'cado F'onse::t.L obter, .segundo confessa na ditn. a<;fü1 C~>mo 
s~Jdo de se'l.ls salarlos do tempo em que foi empregado do es
tl>.belecime·nto comercial de que faz parte o suplicante, -
qm.nt!a mais elevada qu-e aquela que 'l firma indicada. Jor.o 
após consumnr o suplicado o .ab.andono de seu emprego, .::1~1 
convidou-o .a receber. O protesto, pois, fel to por esse meG:.no 
Antonio José da Fonseca .e p.ar.a o qual pediu a mais ampla 
divulgação "pelos jomais locais e outros de circulação" não se 
contentando apenas com a publicação oficial do respectivo 
"Di:lrio Oficial" do Estado,- o prct~sto, repetimoo, outro ob
jetivo não vistl que concretizar a dolorosa intenção de expôr 
o suplicante pessoalme·nte .ao descredito publico ao mesmo 
tempo q1~e, por escand.alo, provocar abalo de credito á firma 
Domingos Damasceno Du.nrte & Companhla nomln:tlmente 
indicada no espetacular procedimento .aludido, maxlmé quan
do aquela firma, digo qu.nndo .a referida ação snmarla for-
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Exmo.Snr.Dr.Presidente da Commissão de Inquerito Administrati 

1· ~~~. 
/)- 4?/ f~/ ~'9 3 3 

~~~~~ 

A COMPANHIA BRASILEIRJ. DE ENERGIA EI.ECTRIOA, nos 

autos do inquerito administrativo movido para apurar falta 

grave de seu empregado José Pereira Gomes, junto otfereoe a 

V. Ex. o annexo instrumento de procuração constituindo advo

gado para acompanhar o referido inquerito. 

Requerendo a J. do mesmo aos autos, 

P . deferimento. 
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4.0 OFFICIO DE NOTAS 

Dr. BELISARIO FERNANDHS DA SILVA TAVORA 
24, RUA BUENOS AIRES, 24 

TELEPllONE 3-3001 

Livro ~.0-. .A. ..... F'ls .... '3./L.V.. 
1.0 TRASLADO DA 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 

SAIBAM os que este Publico Instrumento de Procuração, bastante virem que, no Anno do Nascimento de 
N s h J Ch . t d '1 { ... ~ R l "L Á.ll- r1._q ~ ~ d' d d aosso en or esus ns o e rn1 novecentos e .................. -,. ....................... , aos ,."'> .. .. .. ...... ::-: ..................... Ias o mez e 

.. .. ~ .......... !0 ......... nesta cidade do Rio de Janeiro, Capital da Republíca dos Estados Unidos do Brasil, perante 

m rn, Tabellião, comparece ... ~ ..... co.mo Outorgante .... ......................... !. ............. :: ................. ~ ....... '!:': .... . 1. ......... :: ...... .! ... .' ... .... ... . 

~=~~~~ 
.../IJ r-; , f. ) r..L/1~ ~u,_ /1 ~ ~~ A. ··- .............. --·······t···•·--···'····----··········--················--···------·--·· ................. ..... ... ...................... .. ................................................................. ...... ......... . 

" _ • n :·, · · 1""1 , ...., _..... _ J _..J...o ~ ' r ~~ .............. .._ ..... ..-~. .................................................... ~---·················· ······· ······················ · ········ ··· ·····-· .................................................................................................................... ............................. .. 

_ ....................................................................................................................... .................... .......... ... . . ... ........... .................. ............... .................... ...... ............. ....... ...................... ...... . 

.......................... ............................... .......................... . ...... ... . ... . ............... ....................... ............ ....... ........ .. .... .................................. ................... ... ...... .... ... . ..................... .. 
I 

.................... .. ...... .. ... .. ......... .. .. .... ......... .... .............. .. .............................. .. ........ ........................................................................... ...................................... .. ......... .. .. ................................... .. .. .. .. ..... .. 

reconhecido .......................... .. .. .. ... corno o proprio pelas duas testemunhas abaixo assignadas, e estas de mim 

tabellião do que dou fé: e perante ellas disse .. .. .. ... fDe que por este Publico Instr4mentp. nomeia ....... e cons, 

titue ........... seu bastante Procurador 1.P. .. ... /... .............. & ........... ~.~------- ~- - ·~ ---~-(. .......... :: .~ .. ~ .. :( ............... , ........ ~., .. 0.~ 

~·:_f~:~:\.~:~:~-~~·~~;:~;:~~~~ 
... .1 ... , ............ :.~ ·---~-----~---- --q~ .. ............ ~ ... 0.-: .... ~------º .. .. ...... ~-~ 

L I') ...1 ~ -..,o I :J • A~ ~ ...... . ... ............. .. .... .. . ............................................ , ....................................... ........... , .. ........ ........... .. .... .... ..... .. ..... ... ... .............................. ................................... . 

' • .A• ~ ~ (f ~ A --"..... 
............ . . . ................. .................. .............. ....... ... ................................... . ... . . . . . . .......... . . ..... . . ... . ... . .. .... ... . ............. . . . .. . .. . . . . . ..... . . 'il .•. ; . .. . C .. ........ ............................ .............. . 
~_jV'.._· --~ ~(;. ~ ' [ c>...-o ~ 

~···· ~········~~d.;;. ·~~·~= ~;;::..:·: r -a L "? ~ 11 
···'--············ ···· ···· · · · · · · ·······"· .. • • ••• ••• • • ••• .. . . .......... . ...... . . ..... ... . ..... . . ... . . . . ...... . '<' .. .. ..-.... .. .... . ...... .. ..... .. . .. ....................... . .................... . ...... .. ...... . .... . 

I 
.. ..... . ... ...... .. . ...... . .. . ..... .. .... .... . .. ..... . · · · · ····•• • •··· · . .... .. .. . . ....... . ............ .... . . . . ••••• ·•• •.. • .. . • .•• • "I ' •·· ·•. • •• • • ... . · • • •• •••• · • .. . .... . .. . .. .. .... ... ... . . ...... .. ......... . . . ••• •• •• · ······••••••·••••••• 

............................................................................................................. .. .... ..... , .... ... ... ... ... .... .. ... .. .. .... .... ..................... .. ...................................... . 
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concede todos os poderes em direitos permittldos para que, em nome d'elle Outorgante , como se presente fosse , possa 

em juizo ou fóra delle, requerer, allegar, defender lodo o seu direito e justiça em quaesquer causas ou demandas cíveis ou crimes, 

movidas ou por mover, em que elle Outorgante fôr Autor ou Réo , em um ou outro fôro, fazendo citar, offerec;:er acç9es~ 

libellos, excepções, embargos, suspeições, e outros quaesquer artigos, contraditar, produzir, Inquerir, reínquerir e contestar testemunhas; 

dar de suspeito a quem l'ho fôr; compromissar-se ou jurar decisoria e suppletoriamente por elle , Outorgante ; fazer prestar 

taes compromissos e dar taes juramentos a quem convier; assistir aos termos, de inventaries e partilhas, com as citações para elles : 

assignar autos, requerimentos, protestos, contra protestos e termos, ainda os de confissão, negação, louvação e desistencia; appellar, 

aggravar ou embargar qualquer sentença ou despacho, e seguir esses recursos até maior alçada; fazer extrahir sentenças; requerer a, 

execução d'ellas e sequestres; assistir a quaesquer actos judiciarlos, para os que lhe concede poderes lllimitados; pedir precatarias, 

tomar posse; vir com embargos de terceiro senhor e possuidor; juntar documentos e tornai-os a receber; variar de acções e intentar 

outras de novo podendo substabe lecer em um ou mais procuradores e os substabelecidos em outros, ficando os mesmos poderes em 

vigor e revogai-os querendo, seguindo sua~ cartas de ordem e avisos particulares, que, sendo preciso serão considerados como parte 

............................ ................. ........................ .... ....... ..................•..... ..... ...... ~···)····································· ............................... . 

oo••••·····················--·······················o•··········································· · ··············· ·· ········~·- · ··············· ······ ··· · ····· ··· ·o••···············•o••••····-··~1 
Este traslado não paga sello, ex-vi do n. 11 do art. 30 do Regulamento que baixoU 

com o Decreto n. 17.538 de 1 O de Novembro de 1926, 
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RELATORIO DA COMMISSIO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO 

• 

A Commissão de Inquerito Administrativo abaixo assigna

da, nomeada pelo Director da Companhia Brasileira de Energia 

Electrica, por Portaria de 24 de Junho do corrente anno, afim 

de apurar a falta grave verificada com o desfalque na Caixa da 

Secção de Nictheroy da qual era responsavel o empregado José 

Pereira Gomes. installou-ae a 26 do mesmo mez, passando a tunc

cionar na séde da Caixa de Aposentadorias e Pensões da Companhia 

Brasileira de Energia Electrioa. A todas as suas sessões esteve 

presente o nr. Francisco Valente, representante do Syndicato 

dos Empregados da mesma Companhia. 

Na presença do advoga.do do accusado foi tomado o depoimen

to deste e ouvidas as testemunhas arroladas pela Companhia que 

foram todas reinquiridas pelo advogado do acousado, noa termoa 

do art. 7 das instrucções para inque.ri to administrativo baixadas 

pelo Conselho Nacional do Trabalho a 5 de Junho do corrente anno. 

Ouvidas as testemunhas da accusação, foi dada vista dos autos ao 

advogado do acousado, que apresentou sua defesa, instruindo-a 

com cinco documentos, entre os quaes figura a certidão do laudo 

apresentado pelos peritos que procederam, no inquerito policial, 

o exame da escripta da Companhia Brasileira. de nergia Elec.trica, 

tendo p accusado protestado pelo depoiman. to das testemunhas que 

arrolou. Estas foram ouvidas pela Commissão, tendo sido inqui

ridas pelo advogado do accusado e reinquiridas pelo advogado da 

Companhia Brasileira de Energia lectrica, com a excepQão da 
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testem\Ulha Snr. Arli.ndo Lopes Castro, que e recusou a dep8r, 

conforme consta da informação do Secretario da Commissão a fls. 

78 dos autos. 

----- . . 
O advogado do acousado na defesa apresentada, (fls. 43 a 

Q2 dos autos) allega, preliminarmente, que o processo administra

tivo é nullo: 

1° - Por ser a Commissão de Inquerito Administrativo in-

competente para apurar um acto criminoso, processo da exclusiva 

competencia dos Tribunaes Criminaes, cabendo a esta exclusivamente 

pronunciar-se sobre falta grave. 

2° - Por não ter o accusado comparecido ao depoimento das 
. 

testemunhas, não tendo sido intimado para esse fim, com violação 

do disposto no art. 7 !B tine das instrucções. 

3° - Por falta da assignatura da Portaria. 

4° - Por falta de qualidade do representante do yndicato 

que acompanhou as diversas phases do inquerito. 

A esta commissão se afiguram irrelevantes as nullidadea 

ar~idaa pelo advogado do aacusado em sua defesa: 

1° - Porque um desfalque prati~ado contra a Companhia por 

um empregado seu, é uma talta srave sobre a qual compete á Com

missão Administrativa pronunciar-se para os fins previstos no 

art. 53 d.os decretos n° 20.465 de 1° de Outubro de 1931 e n• 

21.081 de 24 de Fevereiro de 1~2. Aliás, a propria portaria diz 

haver sido o facto levado ao conhecimento da policia para que o 

poder judio~rio se pronuncie sobre o crime praticado. 

2° -Porque não ha nas instrucções dispositivo algum que 

obrigue a audiencia das testemunhas na presença do proprio accusa

do. o que o art. 7°, 1a ~. das inatruoções preceitúa é que as 
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test munha's poda:n ser reinquiridas p lo accusado ou por seus 

representantes. Neste processo ella o fÔram pelo advog do do 

accusado, que a este repre entou an todos os termos do inquerito. 

3° - Por estar a portaria, ao contrario do que llega 

defesa, devidamente assignad pelo Director d Companhia Brasi

leira de Energia ~lectriaa, conforme se v~ a fls. 6. 

4° - Pelo facto de haver i do o yndicato duplamente r -

presentado n~ presente inquerito. O membro da direotoria denomi

nado .t\epresentante foi designado par fazer parte da present com

missão de inquerito &ninistrat1vo, figurando na qualidade de se

cretario. Em vista disso, o Presidente do yndicato, dentro de 

suas attribuiçÕes, conferidas pela letra K do art. ao dos ~statuto 

do Synàicato, designou o nr. J!'ranoi co alente para represent r 

o yndicato no inquerito dministrativo (Officio de 27 de Junho 

dirigido ao Pres1dent e da Commiasão a fls. 12 dos autos) • 

_ .. ___ .., 

Quanto ao merito, está provada a aocu ação de falta grave 

cone tant e da portar i • 

De facto, as testanunbas da accusação (a primeira ha !2 

annos func.cionaria da Oompanhie., a segunda ba 24 annos a quinta 

h 28 anngs),testemunhas insuspeitas porque não podem r damit

tidas senão por processo administrativo, todas conhecedoras dos 

factos pelas proprie.s funoções que exercem na vompanhia, são una

nimes em oontirma.r, Elll todos os pontos, o exposto na portaria. 

03 Snrs. Luso Coelho, aldomiro Peralta e lbertino Cunha 

(depoimento prestado a fls. a0-28 dos autos), affirmam, por se 

haverem certificado pess.oalmente, que o accusado receb ra a oon

t s do mez de Março d Companhia Uommeroio e Navegação, da 
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Companhia Metallurgica, de Matheis & Cia., da ompanhia Petro

politana san ~ue as respectivas importancias tivessem dado en

trada na Caixa. Este factG !, aliás, confirmado pelo proprio 

depoimentG do acousado, que, a fls. 14 v. dos autos diz: 

ttque o dinhei·ro. pelo depoente recebido na sua. 

funcção de Caixa ~ pelo mesmo guardado no 

cofre e recolhido ao Banco no dia seguinte 

pela manhã, antes das onze horas, isto é, 
I 

antes de serem feitos os respectivos lançamen-

tos na contabilidade; que o depoente recebeu 

as contas da Companhia Commercio e Navegação 

referentes ao mez de Março; que a importanciea 

oorrespondentes ás contas não s6mente da am

panhia ~ommercio e Navesaçao mas· da Companhia 

Petropolitana, Matheis & Cia., tambam recebidas 

pelo depoente não foram pelo mesmo recolhidas 

ao Banco porquanto ficaram as mesmas em Caixa 

representadas sn vales, porquanto a Caixa Menor 

da Companhia estava estourada e essa importancia 

ticou servindo para esse fim; que a expressão 

Caixa Menor representa uma quantia que fivava 

sanpre em poder do Caixa montando at' 20 contos 

para effectuar os pagamentos correntes da Com

panhia taes como, contas de fornecedores da 

Comp,anhia, restituição de · cauçSes, despezaa 

diarias, etc~ "• 

Essa ultima atfirmação do accusado &, entretanto, desmenti-

da, não s6 pelo depoimento do Snr. Luso Coelho que, conjuntamente 

com o Snr. Fernando Bomt'im, fiel de caixa (tambem testemunha no 

presente inquerito. tendo prestado seu depoimento a fls.36-37 

dos autos) presenciou a entrega da Caixa ao Snr. Sebastião Costa, 
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como tambem. pelo depoim.SJ.to deste. 

Diz o Snr. Luso Coelho (fls. 21 e 21 v.): 

"que no dia seguinte, dia 20, pela manhã o 

Snr. Jos~ Pereira Gomes íla sua presença e na 

presença do fiel Fernando Bomfim auxiliar de 

Caixa, prestou contas da Caixa Menor constando 

de documentos, de vales, dinheiro, pratas e 

nickeis reembolso de Caixa num total de 

ao:ooo 000 que representa o valor total da 

Caixa Menor que era de 20 contos•t. 

Diz egualmente o Snr. ebastião Costa (fls.39 e 39 v.): 

"que a totalidade da prestação montava a 45 

contos e pouco; que a paroella correspondenle 

~ arrecadação do dia 19, importava se não lhe 

talha a memoria em 22:407 200 importando em 

ao: 000 000 a parcella correspondente á Caix.a 

Menor; que os 20 contos a que ella testemunha 

se retere não for~ todos entregues em moeda, 

constando de um cheque de cerca de ô contos e 

tanto, contra o Banco do Brasil, j' endossado 

pelo chefe do escriptorio representando, por

tanto, dinheiro, da importancia de ':400 000 e 

tanto sn dinheiro papel, 400$000 e tantos mil-

reis em. pratas e nickeis e o restante para com

pletar a impartancia de 20:000$000 em um mapa 

de re~bolso com os respectivos documentos, etc. 

Mais adeante diz: 

"que o Snr. Jos' Pereira Gomes na prestaqão da 

Caixa não entregat nem a ella testemunha nem ao 

Snr. Luso, nem a ningue.m na sua presença, do-
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• outnentos :referentes/ á Caim Menor em 1mpor-

tanc1a superior a 20 contos que comprovassem 

haver feito ~ ó 'mesno pela referida Oatxa Menor, 

Rasament os al4m de 20 contos em quanto importa 

a verba fixada para aquella Caixa". 

Por sua vez as testemunhas, Octavio Raulino Bailly, en

genheiro da Companhia, e Dr. Hamilton Leal, advogado da Companhia, 

duas pessôe.s aoima de ~alquer suspeita pela sua notoria idoneidade 

depõem que o accusado lhes confessára a pratica do desfalque de 

que era aocusado e lhes pedira a intervenção para uma soluç~o 

benigna do seu caso. 

Assim, diz o nr. Octavio Bailly {fls. 32 e 32 v.): 

"que voltando á tarde novamente á casa do aocusa-

do para ir oom elle ao Banco, encontrou-se com 

o Snr. Manoel Fabello, presidente do yndioato 

dos Empregados da Companhia Brasileira de ner

gia Electrica, oom quan foi 4 casa do aocusado; 

que na presença do Snr. Manoel :E'abello confirmou 

o aocusado as suas deolaraQões da manhã mostran

do pela primeira vez um abatimento que nunca 

havia demonstrado at4 então, e dizendo ao Pre

sidente do yndicato: s6 vocês me poderão livrar 

da cadeia". 

O Dr. Hamilton Leal, ~ aeu depoimento (fls. 35 e 35 v.), 

affirma.: 

"que o depoente insistindo e fazendo vêr a 

J'os4 Pereira Gomes que a Companhia j& havia 

apurado algumas faltas não podia elle deixar 

de dar algumas explioaçSes; que então J'oa& 

Gomes confessou haver-se locupletado das 1m-
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portancias devidas á Companhia, e a elle 

pa·gas pelas repartições publicas; que pergun

tado pelo depoente a quanto montava a quantia 

apropriada indebitamente respondeu ser de lO 

ou 12 contos"• • 

O depoimento do accusado, por sua vez, está eivado de 

contradicções, o que denota d.e sua parte o proposito de encobrir 

a verdade. Assim, depois de af~irmar no inicio (fls.l3-16) que, 

por motivo de intrigas teitas pelo Snr. Albertina Cunha junto ao 

director da Companhia, foi destituido de Caixa e a Caixa tomada e 

entregue aos nrs. Luso e ebàstião Costa, apesar dos seus pro-

testas, logo adeante diz: 

"que nunca foi transferido da funcção conforme 

dito na portaria do director da Companhia mas 

que pelo referido Luso Coelho soube tão s6-

mente que o Dr. Noronha tinha ficado abprreci

do com o facto do qual o Corpo Militar ao 

mesmo se queixara e sem outras explicaçSes toi 

demetido de Caixa e intormado quando voltou a 

trabalhar na Companhia de que havia sido sua-

penso; que teve esse entendimento com o nr. 

Luso Coelho mais ou menos no dia 10 ou 11 de 

Abril". 

Entretanto, logo a seguir aff'irna: 

"que at' o dia 19 continuou am suas tunoçges 

de CaiXa fazendo recebimentos por conta da 

Companhia e isto porque s6 no dia 20 teve 

conhecimento da demissão supra referida". 

Depois de se referir eguaLmente por varias vezes, no seu 

depoimento ao facto de que a Caixa, sem maiores explicações e 

( 
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apesar dos seus protestos, lhe havia sido tomada, narra o 

accuaado: · 

"que a tomada da Caixa deu-se da seguinte 

torna: chamado ao gabinete do Snr. director 

e ahi pelo proprio Dr. Noronha lhe foi dito 

que havia sido chamado para fazer a entrega 

do lugar de Caixa e que elle depoente tendo 

perguntado ao Dr. Noronha ae tinha sido demi

tido, pelo mesmo foi dito que não mas que 

tinha sido transferido n«.o lhe sendo d1 to para 

onde; que sahindo do gabinete encontrou de p& 

no meio da sala ao lado, o nr. Luso Coelho, 

e ebastião Costa; que o nr. Luso Coelho per

~ntou a elle depoente: "o que á que ha Joa& 

Gomes?" ao que elle respondeu: "Nada, o Dr. 

Noronha mandou que eu entregasse o lugar"; ten

do os mesmcs descido todos juntos para a Caixa 

onde elle depoente abriu o cofre onde aa en

contrava o dinheiro an Caixa e mais outros 

cheques de reembolso, envelopes de pagamento, 

documentos de Caixa · e vales para reembolso e 

provisorioa; que tudo foi posto pelo depoente 

em cima da mesa e protestado pela forma pela 

qual a Caixa lhe era tomada sem levantamento 

de inventario, sem todavia gue os nrs. Luso 

e Sebastião Costa se tivessem recusado a con-

tar com o mesmo dinheiro que estava sobre a 

mesa e mais outros documentos, tendo o nr. 

Luso que elle depoente ahi deixou contando 

o d1n,e1ro ficado de lhe entregar depois o 

inventario de tudo quanto existia. na Caixa 

o que nunca foi feito" • 
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Esta narrativa do accusado confirma em todos os pontos o 

depoimento das testemunhas da acausaQão, com a unica differença 

de que as testemunhas da accusaQão são unanimes em atfirmar que 

foi o accusado que se recusou a assignar o inventario, tendo se 

retirado do recinto a pretexto de ir tomar cat& e não mais vol-

tando. 

Allega a defeza que o desfalque não e·stá provaàDt: 

a) - pela evidente suspeiQão das testemunhas de accusaQão, 

que todas se contradizem; 

b) - porque a prova pericial, junta aos autos, realizada 

por technicos da policia & uma amostra das desordens encontradas 

na contabilidade da Companhia; 

c) - porque não ae pode provar ~ desfalque por meio de 

testemunhas, IIBS unicem.en te pelo exame de livros da Companhia; 

d) - pelo facto, revelado pela pericia, de que todas as 
\ 

relaQÕes diarias de Caixa tinhamó viato do chefe da Contabilidade, 

Luso Coelho, explicando a testemunha ebastião Costa que tal 

visto era apposto em signal de estar certa a relação examinada. 

Não procede, nem est' provada, a defesa apresentada. 

As testemunha.s de defesa, ouvidas limitam-se todas a 

affirmar (depoimento prestado a fls. 6g-76 v. e fls.89 e 89 v.) 

que conheciam ha longos annos o accusado, que sabiam ser o Caixa 

da Companhia Brasileira de ~nergia lectrica, e a quem tinham 

na conta de um homan de ban, declarando, entretanto, todas ellas 

que ignoravam quaesquer factos referentes ao desfalque de que era 

accusado José Pereira Gomes, e se o mesmo prestira devidas contas 

á Companhia das importancias que recebia. 

O proprio laudo pericial apresentado pelo advogado de de

tesa egualmente não conclue pela innocencia do accusado. At6ra 7. 
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certas considerações, que não veem ao caso, sobre a escripta da 

Companhia e tendentes a confUndir o assumpto, o laudo pericial, 

depois de responder que as oontas das Companhias Brasileiras de 

Usinas Metallurgicas, Commercio e Navegação, Matheis & Cia., 

b'orte S. Luiz (contas de Março t{ Setembro de 19 32) e repartição 

dos Correio (contas de Janeiro a Mar~o de 1932) haviam sido pagas 

e que as mesmas achavam-se ~ aberto (no livro Razão de grandes 

consumidores), por~anto forwn tachadas por debito' The National 

Surety Oompany, diz não poder concluir (resposta ao 3° quesito 

apresentado pelo Dr. Delegado auxiliar) se as relaç~es diarias de 

caixa, assignadas por Jos& Gomes, aocusam a entrada das importanoi 

recebidas, não dizem de quem foi 

recebida a importanaia, accusando apenas o total de contas 

sumi dores. 

A resposta affirmativa a esse quesito, que seria essencial 

para a prova do destalgu , evidenciando que as importanoias re

cebidas pelo accusado não forwn remettidas á contabil idade, perde 

neste inquerito a sua importancia, porque, contorme vimos, ~ 

proprio Jos& Pereira Gomes, que, · an seu depoimento, confessa 

haver recebido essas importanoiaa e nao as haver recolhido ao 

depoimento do accusado a fls. 14 v. dos 

Não prevalece egualmente o argumento do advogado do accusad 

de que não poderia ter havido desfalque uma vez que o laudo peri

cial revela que as relaç&s diarie.s de Caixa continham todas o 

visto do chefe Luso, invocando o accusado o depoimento da teste

munha de accusação, nr. Sebastião Costa, de que tal visto era 

apposto pelo chefe em signal de estar certa a relação examinada. 

E' a propr1a testemunha invocada que demonstra a 1mprocedenc1a 

desta conclusão ~ando, continuando o seu depoimento, diz 

a fls. 40 v.: 
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"o· que entretanto, não impedia qualquer 

abuso de confiança", 

trecho este que o advogado do accusado deixou de transcrever. 

. . 

Tudo ban considerado, evidencia-se que a defesa não 

apresentou prova alguma, tanto em apoio das declarações feitas 

pelo accusado em s~ depoimento e referentes ao destino que alle

ga ter dado ás importancias pelo mesno não recolhidas ao Banco, 

como an favor das innumeras allegações teitas pelo advogado do 

accusado an sua defesa. 

Nos presentes autos, e sem ser contradictada an ponto 

algum, subsiste apenas a prova testemunhal produ~ida pela 

accusação. ~sta adquiriu um valor excepcional por ser confir

mada sn todos os pontos substanciaes pelas proprias declaraçÕes 

do accusado, entre outras a de que entregou a lista de contas a 

receber das repartiçÕes publicas, que possuia, ao Dr. Octavio 

Bailly, uma das testemun~s da acousação (fls. 15 v.). 

Ora, da pr ova a~esentada pela acousação resàlt a indisou

tive~ente, como ficou demonstrado: 

a) - que o accusado recebeu diversas contas de fornecimen

tos feitos a varios grandes consumidores da Oompanhia e que não 

deu entrada das respectivas importancias na Caixa; 

b) - que o aocusado confessou haver lançado mão de impor

tanoias por elle recebidas; 

c) que a explicação do accusado de haver gasto as quantias 

par elle recebidas an despezaa de Caixa Menor & absolutamente fal

sa, porquanto, se assim fÔsse, devia ter o accusado entregua, 

\ • 
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ao prestar conta da referida caixa, documentos provando paga

mentos acima da importancia de 20 contos de réis, em quanto 
'--__.~~----~~.,7:H" ...... -..,.~;;Ir~~~. ~··· - . 

montava a Caixa an questão, o que não fez, oontorme está pro-

vado dos autos. 

Nessas condições, não tendo o accusado explicado satia

factoriamente o destino que deu ás importanoias que confessa 

haver recebido mas não ter recolhido ao Banco, impõe- e a esta 

Commiasão reconhecer que o accusado dellas se appropriou indebi

tamente e, portanto, conclue, pela culpabilidade do mesmo e oon

equen~e f alta grave por elle praticada. 

1 

Terminando o presente relatorlo, contesta a Oommissão a 

veracidade dos protestos feitos pelo advogado da accusação sobre 

um supposto cerceamento da defesa. Aos advogados da defesa foi 

dada mnpla liberdade para reinquirir as testemunhas da aoousaQão, 

inquirir as suas propriaa e requerer tudo que julgaram o onveniente 

' b8a defesa do seu constituinte, sendo escrupulosamente tomados 

por termo todos os protestos que houversm .por bem fazer. O unico 

facto concreto que a defesa apresentou am apoio do protesto refe

rente ao pretenso cerceamento da defesa & a oitaQão das ultimas 

testemunhas de defesa oom hora certa. A improoedenaia desse ponto 

de vista foi, no entender da Commiasão, cabalmente demonstrada pelo 

advogado da Companhia accusadora, Dr. Helvecio avier Lopes. 

Junto aos autos de processo administrativo este relatorio, 

devidamente datado e assignado pela Commissão que o presidiu, bem 

como a fé de offic1o do accusado, seja o processo apresentado ao 

Director da Companhia Brasileira de Energia Electrica para que o 

mesmo proceda 
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O. N. T, 64 

CONSELHO NACIONAL 00 TltABALHO 

Mlnlalarlo do Trabal~o, lnduatrla a Commarolo 

A COMPANHIA BRASILEIRA DE ENEIDIA ELETRICA, com 

~de em Niteroí, r met o original do inquerito administrati

vo ali instaurado, para o fim de s r apurada a falta grav 

m que incorreu Jos~ Pereira Gomes, ex-caixa daquela Compa

nhia, submetendo-o á apreciação deste rronselho, de modo a ser 

autorizada a demissão do dito funcionario. 

· Versa o inquerito, aliás devidamente processado, s~ 

gundo as instruções respectivas, o fáto seguinte: Em virtude 

de queixa formulada pelo Comandante do Corpo Militar do Esta

do, em 10 de abril do corrente ano, sobre cobrança de contas 

já pagas, cuja procedencia foi verificada, o Diretor da Compa

nhia ordenou a Luso Coelho, che~e do escritório, que chamasse 

a .atenção de Josá Pereira Gomes e o transferisse de função, no 

presuposto d& algum esquecimento. Não tendo o acusado assinado 

a passagem da Caixa, nem tão pouco prestado informaçief1 at~ 24 

do mesmo mês, consoante lhe fOra comunicado pelo dito Luso Coe

lho, o qual manifestara suspeitas da existencia de alguma cousa 

de mais grave na Caixa, resolveu o Diretor designar uma comis

são para proceder ás investigações necessarias, convidando o 

Sindicato de classe para se fazer representar. Essa comissão 

veiu a constatar que as ultimas contas das companhias Comércio 

e Navegação, Petropolitana, Brasileira de Usinas Metalurgicas, 

Mathias & Cia. e outras, tambem já tinham sido pagas, sem que 

constasse da Caixa as suas respectivas entradas. Isto, acres

cido da informação de que o acusado havia confessado aos Drs. 

Hamilton Leal e Octavio Bail1y ter lançado mão de importanciaa 
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recebidas de repartições publicas, o levou a comunicar o rá-

to ao Escritório central, solicitando a designação de um con

tador, afim de proceder a balanço e apurar o des)alQue. Desi

gnado Luiz Felix Mandroni, este iniciou desde logo os trabalhos, 

apresentando relatorio, no dia 4 de maio seguinte, no qual con~ 

tat·· ra um desfalque de Bs. 77:345 400. 

A proposito, cumpre-me assinalar: 

a) - que o inquerito foi regularmente processado, de-

~ondo sete testemunhas e sendo ouvido o acusado, 

que compareceu acompanhado do seu advogado, com 

procuração nos autos, nr. Jaime dos Santos Fi

gueiredo, e do representante do Sindicato, Fran

cisco Valente; 

b) - que o acusado, em as suas declarações de fls. 3V 

nega a autoria desse desfalque, alegando que, s6 

ao cobrar as contas do Corpo Militar, veiu a sa

ber que já se achavam pagas; que rôra cobrar es

sas contas por figurarem na relação enviada pe

lo escritório; que, embora sob seu protesto, a 

Caixa lhe fOra tomada sumariamente no dia 20 de 

abril e entregue a Luso Coelho e Sebastião Lo

pes, sem o respectivo inventario; que não roi 

transferido de função, sendo logo suspenso; que 

conservou em seu poder as importancias recebidas 

da Comércio e Navegação, Petropolitana e Mathias 

& Oia., para suprir a Caixa Menor, por haveres

tourado; que essas foram as unicas importancias 

em seu poder, figurando em vales na Caixa; que 

pr stou contas de tudo quanto recebeu; que as co 

tas de repartições publicas figuravam na relaQão 

diaria da Caixa, sob o titulo •contas do Governo" 

que essa relação era o unico documento que envia

va ao escritório, recebendo o visto do chete do 
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mesmo, Luso Coelho; 

c) - que as testemunhas Luso Coelho, Fernando Bamf 

e Sebastião Costa, no seus respectivos depoi

mentos de rls. 3~, 56 e 5~ declararam que o a 

sado prestou contas exatas, ao entregar a Caixa 

d) - que a testemunha Octavio Bailly, no seu depoi-

mento de rls. 4,, arirma que indo á casa do acu 

sado, em companhia do Dr. Hamilton Leal e Manoe 

Fabello , este ultimo presidente do Sindicato, o 

c/~~acusado conressara ter se apossado de lO ou 12 

contos de contas recebidas do Governo, entregag 

do-lhe uma relação das ditas contas, que passou 

ás mãos de Luso Coelho; confirmando Hamilton, 
/ seu depoimento de rls. 51, a parte relativa a c 

rissão do acusado; 

e) - que o advogado do acusado, em sua deresa de rls 

61, depois de invocar a preliminar da nulidade 

do inquerito administrativo, por lhe parecer 1m 

procedente, em race do processo criminal sobre 

o mesmo ráto delituoso movido ao acusado, em vi 

tude de queixa crime, apresentada pela Companhi 

de vês que se trata de delito da alçada exclusi~ 

va do poder judiciario, cita varias contradições 

existentes entre alguns depoimentos, conrrontan

do-os com o que consta do laudo pericial de rls. 

7~, onde são desmenti s; a ralta de assinatura 

da portaria de fls. :l1 a 2~; a ilegitimidade da 

presença no inquerito de Francisco Valente como 

representante do Sindicato, atribuição exclusiTa 

segundo diz constar dos estatutos de fls. 73, de 

~ um dos membros da diretoria; 

r) que, das sete testemunhas apontadas pela defesa, 

roram ouvidas quatro, todas elas acOrdes no aftr 
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I 
mar a reta conduta e bons antecedentes do acusado. 

Devidamente examinac/M as peças do presente inque

rito, cabe-me informar: 

lQ - ter sido iniciado em 20 de abril e encerrado em 

2:L de julho ultimo, tendo decorrido, portanto, entre a data de 

sua instauração e a do seu encerramento, 9~dias, quando as ins 

truções deste Conselho marcam, no seu art. 12, o prazo de 90 

dias para esse processado, sob pena de ficar sem efeito a suspe 

são do acusado e lhe serem pagos os vencimentos que deixara de 

perceber desde a data em que fOra suspenso, o que não consta dos 

autos; 

22 - ter Luso Coelho afirmado que estivera com o a~ 

sado, no dia 24 de abril, na Farmácia Cardoso, em Niteroí, on

de o convidara para irem juntos ao escritÓrio, afim de verifi

carem si foram pagas as contas da Comércio e Navegação e outras; 

quando Edu rdo Jos~ Cardoso, pr oprietario da dita Farmácia, as

segura,~~~ suas declarações de fls. 91, que Jos~ Pereira Gomes 

lá não esteve naquele dia, nem tão pouco o depoente, a quem 

conhece, acrescentando que, desde 20 de abril vinha aviando re

ceitaspara o acusado, pelo que presumira que estivesse gripado 

ou com alguma manifestação taquicardiaca; o que constitue fla

grante contradição, sem que fossem acareadas essas duas teste

munhas, conforme se fazia mistér; 

30 - ter Bailly declarado que, ao chegar, naquele 

mesmo dia, ao escritório da Companhia, lá encontrara o acusado, 

convidando-o para irem tomar café, ao que acedeu; ao' passo que o 

dito Luso afirmara,no seu depoimento, que José Pereira Gomes não 

mais comparecera ao serviço desde o dia 21 de abril; ter ainda 

o mesmo Bailly afirmado que telefonara "ao Sr. Meirelles, funciQ 

nario da Comércio e Navegação sobre pagamento das contas em atr~ 

zo; quando o referido Luso assegura que fora éle quem transmiti

ra esse telefonema á Companhia em apreço; ter, finalmente, Bail

ly declarado que entregara a Luso a relação que lhe fOra dada 
• 
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~elo acusado , mantendo- se este em silencio, quan~ a essa 

parte. DUas contradições flagrantes e uma alusão não con 
firmada, s m que tambem fossem devidamente apuradas; 

4a - terem afirmado os peritos, no laudo já ci

tado, que a escrita da Com~anhia apresenta graves senões, e~ 

tre outros, o de não estarem as operações lançadas no "Diario" 

com individualisação e clareza, embora se reportem ao "Regis

tro de Comprovantes" , o qual tambem não é lançado com a neces

saria clareza, não lhelsendo eXhibidos os documentos respect1 

vos, embora pedido~e o de ser escriturado o livro "Razão de 

Grandes Consumidores" em folhas soltas, com emendas e rasuras, 

não merecendo ré portanto, visto não possuir requesi~de au

tenticidade. 

Afirmaram mais, que as contas do acusado eram pres

tadas através de uma relação diaria, da qual constava o total 

recebido; que,. em vista das muitas irregularidades notadas na 

escrituração, não se poderia verificar si o acusado dava entra

da imediata ou não das quantias recebidas, cabendo a cul~a, po

rém, ~ Companhia, em virtude do sistema adotado, tanto mais quag 

to
1

o dito acusado não escriturava menhum livro Caixa, nem demon~ 

trava de quem recebia dinheiro e valores; que todas as folha8 

diarias do acusado trazem "o confere" e "o visto" do chefe dO 

escrit6rio. 

5Q - ter Luso Coelho asseverado que se achava em Gom 
panhia de Sebastião Costa, quando encontrou-se com o acusado na 

Farmácia Cardoso; entretanto Sebàstião Costa nenhuma rereren

cia fez a isso no seu depoimento de fls. 5~ 

60 ~ ser verdadeira a cit ção do patrono do acusa

do, no tocante á portaria de fls. 'U a 2!2, vis to não se achar 

a mesma assinada por quem de dir i o; 

7a - não ~roceder, porém,a que se refere ao repre

sentante do Sindicato, de vês que Francisco Valente foi legal

mente designado pelo presidente do mesmo, segundo consta do 
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oficio de fls • . 21; parecendo-me insubsistente a preliminar 

invocada, por isso que os poderes judiCiario e administrati-
/ vo, sobre serem autonomos, t m as suas esferas de ação per-

feitamente definidas, de modo que, qualquer diverg ncia en

tre as suas decisões, quando proferidas em torno de causas 

simultaneamente subordinadas ás suas r espectivas urisdições, 

jamais poderá constituir "extensa lesão", ca:pitiS d..iminutio 

para nenhum deles. , 
Pelo exposto, a despeito da comissão de inquerito 

ter emitido parecer reconhecendo devidamente apurada a falta 

grave atribuida a José Pereira Gomes, penso que esse parecer 

não encontra apoio no que consta dos autos, de vês que as prQ 

vas colhidas jamais :poderão fornecer elementos para se imputar 

ao acusado a autoria do desfalque dos 77:345$400 de que trata 

a portaria de fls. ~-- a . 2.2, :por isso que, na mel.hor das hip6-

teses, s6 se lhe :po eria atribuir o de lO a 12 contos, no caso 

de ser aceito como incontestavel o depoimento de Octavio Bailly; 

impondo-se, todavia, a abertura de novo inquerito para descober 

ta do r es:ponsavel pelo restante do desfalQue precitado. 

Admitida, :porém, essa hipótese, sem maior exame d..o 

alegado pelo dito Bailly, ainda assim encontraria forte con

testação no fáto de todas as relações diarias do acus~ do, aliás 

unicos documentos exigidos na prestação de suas cantas, se achª 

rem com "o confere" e "o visto" da. Luso Coelho, chefe do escri

t6rio, o qual, com esse gesto, assumiu inteira responsabilidade 

das contas, bOas ou más, :prestadas pelo seu subordinado. 

~emais, o proprio Luso Coelho reconhecer~exatas 

as contas do acusado por ocasião da passagem da Caixa, no que 

foi se~undado pelos seus companheiros SebaE> tião Lopes e Fernan

do Bomfim, acrescendo a circunstancia do fiel Rubem Lopes ter 

cobrado varias contas, consoante recibos pelo mesmp firmados, 

sem que constam documentos dignos de fé sobre si fez entrega a 
. 

Jos~ Pereira Gomes das im:portancias recebidas. 



\. ' ,_ 
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Nessa conformidade, quer me parecer conveniente a 

expedição de um oficio á Segunda Delegacia Auxiliar da Policia 

Estado do Bio , por onde correu a ação criminal, solicitando- lhe 

informaçães precisas sobre as conclusões a que chegara a Justi

ça Publica daquele Estado no tocante ao assunto em fóco , de mod 

a se facilitar o r espectivo pronunciamento deste Conselho ; is

to, salvo melhor juizo da douta Procuradoria Geral no seu escla

r ecido par cer. 

Bio de Janeiro, ~ de Setembro de 1933. 

~/ ~/!-~ 7-:"~/ Pl / ~
;1/u~ ~ ~/IA,& ~/ ~ ~~ 
~~~A' ~d-. -

c$_ /- # -JJ - , .d/t-4~/ ~ 
/ a.tfk . ~ ~~ 

1?~ '~ ;otfó(j.J_J 
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u muito cuidadoso e competente auXiliar que apresenta 

a completa informação de fls . 122, bem lembrd a conveniencia 

de se solicitar da 2a . Delegacia i uxiliar do ~ . do io , infor

mações sobre o inquerito olicial orghnizudo para apurar o des 

falque do acusado José .Pereira uomes , fáto que é o ob,ieto do 
presente inquerito • 

equeiro , como alVitra O nr . rUXiliar, a expedi~ão de 

wn oficio para _ a Delegacia indicada , pedindo informações e uma 
copia do relatorio que essa djgna autoridade tinha apres0ntado 

no final do inquer1to , perguntaup tambem si o nrocesco das in
vestigaçÕes policiais foi remetido para o juizo criminal. 

1<1o , 2.5 de ~bro1 de ~~~~, 
· ~nl~ iftu; 

rocurador Geral / 

EB/ 
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Exmo. Snr. Presidente do C. N. do Trabalho. 

O abaixo assinado tomando conhecimento da dili· 

gencia ordenada pela douta Procuradoria Geral, perante a 2a. De

legacia Auxiliar da Policia do Estado do Rio, no sentido de info 

-mar sobre o andamento do inquerito policial acerca da acusaçao qu 

lhe foi falsamente imputada ~ela Companhia Brasileira de Energia 

Eletrica, e consequente remessa de uma copia do relatorio · final 

do referido inquerito ~olicial, oferece a V. Excia., a certidão 

anexa, passada pelo escrivão do setimo Oficio de justiça, privati 

vo do Serviço Criminal, da Comarca de Niteroi, pela qual se veri-
• '{(141)-

fica que os autos de Inquerito Policial em questão, t v~vcurso re 

gular, sendo afinal julgadospor sentença do Meretissimo Juiz Dr. 

Afonso Rosendo d.a Silva, ~referida a 20 de Outubro de 1933. Pe• 

dindo a juntada da inclusa certidão ao processo n°. 5.446/933, em 

curso no C. N. do Trabalho, o abaixo assinado protesta pela solu

ção final d9 nesmo, dado o prejuizo moral e material que vem so

frendo, tudo em consequencia de um ato precipitado e violento da 

c. Brasileira de Energia Eletrica. 

O i nqueri to administrativo em curso no C. N. do 
, - , 

Trabalho, e uma peça que nao merece fe, pelo artifício do ~reparo 

e que já foi reduzido ás devidas proporçÕes pela defesa, como tud 

consta dos autos. E, mesmo que assim não fÔra, escedido como 

.; 1[fl 



está provado, o prazo estipulada pe-lo art0
• 12 das InstruçÕes 

acerca das normas que devem obdecer tais inqueritos administr! 

tivos, o abaixo assinado não Óde continuar suspenso ou dispe~ 

sado de suas §.unçÕes, OOM A PERDA 'IDTAL DE VENCIMENTOS, por su-
, 

posta falta, a arbítrio da Companhia. Consumada a violen-

oi de que foi vitima, o abaixo assinado vem protestando, por 

meio de todos os recursos legais, resalvando assim a sua honra 

e direitos. Embora com a estabilidade garantida por lei o pe-

ticionaria está privado de todos OS RECURSOS MATERIAIS para a ma

nutenção propria e da familia, envolvido pelas malhas de uma in

famia já desfeita pelas provas dos autos neste Conselho, e des -

feita tambem pelo Juizo Criminal que julgou o inquerito polici-

al. - - , E' uma situaçao que nao pode perdurar, a bem do proprio 

decôro do C. N. do Trab. onde o peticionaria veio socorrer·s e pa

ra fazer valer os seus direitos de empregado vitima do arbítrio 

do empregador. Certamente vai V. Excia. ficar edificado dean· 

te da monstruosidade, da aberração jurídica, de estar um cidadão 

respondendo por dois processos em virtude de uma unica fa:J_ta que 

lhe é falsamente imputad~. E' o caso que se discute no proces-

ao 5.446/933, citado. O Meretissimo Juiz, na sua sentença, fri-

sou que A FI NAU DADE DA JUSTIÇA NÃO E' DEIXAR PESA;R PERMANENTEMEN

TE SOBRE UM CIDADÃO A SUSPEITA DE UMA RESPONSABILIDADE QUE NÃO SE 

TEM OONSEGUI ro APURAR. A JUSTIÇA OU TEM ELEMENTOS E APURA A RES -
PONSABILI UADE ros DELIQUENTES OU NÃO OS TEM E OS ABSOLVE. Ora, 

• 
Exmo. Snr. Presidente, a justiça é uma só e tem de ser aplicada de · 

, . . - , 
uma so mane1ra, por 1sso, ela nao pode ser protelada por parte co-

lenda C. N. do Trabalho. 

Si o Doutor Promotor reconheceu que com o oferecimento 

~,------------~----------------~-----



/ 

da denuncia, NÃO SE PODERIA CHEGAR A CONHECER DA RESPONSABILIDA

DE DO PETICIONARIO, Eor falta de elementos probantes, si logi• 

camente FOI DETERMINADO O ARQ,UIVAMEN'ID DOS AU'IDS, si NÃO E' LI

C! 'ID NEM RAZOA VEL Q,UE UM CIDADÃO FIQ,UE AMEAÇAOO PERMANENTEMENTE, 

QUANIX> O MINISTERIO PUBLICO DEPOIS IX>S MAIORES ESFORçOS CONCIIJE 

POR DIZER Q,UE OS AUIDS NÃO OFERECF]( ELEMENTOS PARA Q,UE POSSA APU

RAR A RESPONSABILIDADE CRIMINAL, que tambem é objeto do inqueri to 

em poder do C. N. do Trabalho, não pÓde o abaixo assinado se con

formar com qualquer medida protelatoria por parte da Companhia 

Brasileira de Energia Eletrica, no sentido de priva-lo do empre

go e do salario que lhe é devido. A denunciante não conse -

guiu provar a responsabilidade criminal, nem em face do inquerito 

policial, nem nas duas perícias realizadas, nem no inquerito ad

ministrativo, por isso, não é licito que ainda perdure a acusação 

lançada sobre o abaixo assinado, quando está evidenciado que é a 
• 
propria accusadora que pelo meio da sua escrita, não cumpre as or-

denaçÕes do Codi o Comercial t 

Isto posto, o abaixo assinado protesta perante V. Ex. 

no sentido de cessar a coação que sofre, requerendo ordenar as me• 

did.as necessarias e &flgentes para reentrar na posse dos seus di .. 

reitoso " ú? ~· 

éZ~~ /_ 64 .%tm-~ lj.t j 
otke·~~ 



DA 
7 ~ OFICIO DE JUSTIÇA 

NITEROI 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

a.tJ,o 1u,ni.o'c- ~vn~.wki.o Jo &\ctVrn-o 

- eU9-i.yo ~tA'Y\,~nQ,r' da. ~ ()'1')1-cit,ca, de 

~Ja.JéW ~a.~J v_ 

{~t.o cte 1~4a., r~~ lo 

~~'c,oL1 C~~U do o\~ do 

fo'c-~ Ja. ~~ etc. 

Berlifica . ~ , 

r.::~r~ rl , s "'os n";l.u "l u ol · -

l"inl e 

T 

iluOS c c . l co 1 e so c: , ~ eJ.. ::: C St' 

... " 11 • ve:-.;~o, 

c co e .e j_ 

e 1ci .p: •c..; l 
, 

o se deu es a, ' o:: . 

,~;8 o 
~ 



no ornen · , ser ia quasi 

. , 
1 

c~ e 

a-

el --

8."" , . 

r 'f'l Op -

_..., 

-roy ,v ' n.:Lo 

~ · 1 "'0 r 

Tlc' '~ roy., ai,) · ',;a o Es au.O ' R . c r 

e un: r e ,, 'l' o e ce., os e e ILr is 

c 



IIINISTEAIO 00 TRABALHO, 
INOUSTRIA E COIIIIEACIO 

<.:. N. T. 29 





Mod , 37 ... 

/- ~r 

.§f~a2áÇão C(?enáa-/ da Yot:eaa t(t 
'if~a0 a0 .9iw de fane~iu> 

.~• .... Delegacia Auxiliar 

~n-z- ..... Jt .. ~ 11. :V~Jilbro ...... .............. ~ ij .33. .. . 

CONSELHO NACIO AL DO TRABALHO 
ef!P.-=...!;...- -"'""7'""""-· 

Trabalho • 

. ~~~~~~#~~ 
0;;; '7 z~_;:/ 

t7'~t%~ 
Acusando o r ecebimento de vosso oficio, sob o n. 2• 

2312, de 6 do corrente, comunico-voa/ em resposta, que esta Deleiaci 

a requerimento da companhia Brasileira de Ener~ia Eletrica, procedeu 

ao necessario inquerito policial para apurar a responsabilidade do 

'' caixa~da mesma companhia, na secção desta cidade, José Pereira Gomes 

acusado de haver se apropriado indebitamente de quantias que receber 

em rasão do seu cargo. 

Depois de haver tomado varies depoimentos, do exame pe 

ricial, procedido nos livros da companhia e de outras dili~encias, 

foi o inquerito relatado e remetid~em da t a de 27 de JUlho do cor

rente ano , ao Ex. sr. nr. Juiz de Direito da 3g vara desta comarca. 

Deixo de enviar-vos a oopia do relatêri por ja ter 

sido, como foi dito, o processo remetido á autoridade competente. 

saudaçoê' • 
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Exmo.Snr.Presidente do Conselho Nacional do rabalho 

CONSELHO NACIONAL DO TR~BALHO 
01'? .. _____ - t/J // j J 

Em /.Y de (/;J. i-{A.-t.L dt ta___._ 

A C0'.1PANHIA BRAS ILEI DE ENERGIA ELETRICA, nos 

autos do Processo n° 5.446, como tenha o advogado do seu 

empregado José Pereira Gomes pedido vista do processo 

para apresentar documentos, vem requerer a V. Ex. que se 

sirva ordenar que seja igualmente aberta vista á Supli

cante na pessôa do seu advogado. 

Para fins de direito 

P. DEFERTI~TENrO 

L,/b ck.J~~ r..h-4933. 

u~~ I 
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Exmo. Snr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho. 

CONSELHO NACIOt'AL DO TRABALHO 
QJ/P oZ - / -:; 11 1f 

Em JL de fJerJ Pt.<, ~.de 19. 3J 

(?u~c::z/~ 
. /M../ 
/, 

/// . . 'P?4'/~ 

~/~ d ??' /" _) ----
A "COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA ELETRICA", por seu 

diretor abaixo assinado, no processo administrativo sob n!5.446 

para apurar a falta grave cometida pelo seu empregado Jos& 

Pereira Gomes, vem, dentro do prazo legal e em virtude da vista 

que lhe foi concedida, oferecer l apreciação desse Respeitavel 

Conselho, e requerer a juntada ao referido processo, os seguintes 

documentos: 

~) Documento n~ 1: Certidão da pericia. mandada proce

der pelo Juiz da 3a. Vara Criminal de Niter~i nos 

livros da Companhia Brasileira de Energia Eletrica 

para apurar o desfalque praticado por Jos& Pereira 

Gomes. 

~) Documento n~ 2: Certidão do depoimento de Manoel 

Fabello, presidente do Sindicato doa Empregados da 

Companhia Brasileira de Energia Eletrica, e, tambem, 

do relator1o do 2~ Delegado Auxiliar do Estado do 

Rio de Janeiro remetendo o processo, de que & acu

sado Jos~ Pereira Gomes, para justiça criminal. 
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~) ~ocumento n~ 3: Certidão da Contabilidade do Tesouro 

Nacional de recebimentos feitos por Jos& Pereira Gomes. 

~) Documento n: 4: Envelope de pagamento da ex-empregada 

Rosa Penaforte Tinoco, na primeira quinzena de Abril, 

assinado ~or Jos' Pereira Gomes que o recebeu. 

~) Documento nf 5: Recibo de Rosa Pena~orte Tinoco, passa

do á Companhia Brasileira de Energia Eletrica, por pa

gamento que lhe foi feito do mês de Abril. 

f) Documento nf 6: Oficio de intimação do Departamento 

Nacional do Trabalho (nf 1.538 de 14 de Agosto de 1933) 

~ Companhia Brasileira de Energia Eletrica para que a-

- -presente razoes na reclamaçao feita por Rosa Penatorte -Tinoco por nao lhe terem sido pagos os salarios refe-

rentes aos mêses de ABRIL e Maio. 

I) - A simples leitura do documento n: 1 & sobejamente eu-

-ficiente para demonstrar, nao uma unica falta grave decorrente do 

desfalque mas, sim, inumeras faltas ~raves praticadas por Jos& 

-Pereira Gomes no desempenho do seu cargo e que culminaram na lesao 

sofrida por esta companhia no seu patrimonio. 

-Depois de constatarem os peritos, no exame da escrituraçao, 

(vide fls. 5 verso e sega. do doc. n: 1) a existencia de todas as 

contas com as respetivas importancias, verificaram eles que as re-

- -laçoes diarias de Caixa "~ acusam a entrada ~ dinheiro correspon-

dente !! contas" (vide fls. 8 e sega. do doc. n: 1) e que, todas elas 

(as relaçÕes de caixa), estão assinadas por Josl Pereira Gomes (!!!! 
fls. 8v •• 9 e lOv. do doc. n: 1). Em seguida, constataram ainda que, 

o cheque numero 561535, da importancia de Rs.l3:374$900, do pagamen

to feito pela Companhia Brasileira de Usinas Metalurgicas e constan-

-te da relaçao de caixa de 17 de Março de 1932, "!2! utilisado para ~ 
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~ recebida nessa data ~ conta ~ !!! ~ Dezembro ~ ~ ~ logar 

~ conta de Fevereiro ~ ~" (vide fls. 12 e sega. do doc. n: 1). 

Constataram mais, "que ~ cheque numero 326.703 ~Banco Comercio ! 

Industria ~Estado de Minas Geraes, ~ importancia ~ Rs.l3a834$400, 
#111 

constante !! relaQ!.2, ~ caixa ~ J& ~ Abril ~ 1933 foi u....,t..-i_l_i_s __ a_d.-o 

para dar ~ recebida nesta ~ ! conta ~ m8s ~ Janeiro" (~ 

fls. l4v. e sega. do doc. n: 1). 

Era, como se v8 claramente, o expediente classico dos des

falques: cobrir o estouro de ontem com o recebimento de hoje ••• 

Yas, prosseguindo os peritos no seu minudente exame, con

oluiram o laudo respondendo ao seguinte quesito da Companhia Brasi

leira de Energia Eletrica: 

"Trigesimo primeiro: Qual a importancia do desfalque apura-.. 
"do de acordo com o exame dos livros fichas, relaçoes dia-

"rias de caixa, comprovantes e outros documentos? :f de se----
:tenta ! ~ contos quatrocentos ! sessenta ! ~ mil ! 

duzentos r&is (78:469$200)". (vide fls. 18 e 18v. do doc. 

!tU.). 
Ao quesito apresentado pelo advogado do r&u (vide fls. 21 

d~ doc. n: 1), os peritos responderam: .. 
"Pelos comprovantes ! documentos exibidos, sistema entao !! 

"wscrita ~ caixa, 2! peritos verificaram que existe !!! ~

"ferenQ! ~ setenta ! ~ contos quatrocentos ! sessenta ! 

"! ~!!!! duzentos r'is 1 (78:469f200) ! apuraram que !!!! .. 
"diferenQ! refere-se ! contas recebidas ! ~ entradas !! 

"caixa". 

Nada mais, portanto, seria preciso acrescentar. 

Entretanto -

II) -Depois de feita a pericia constante do documento n: 1, 

a Companhia Brasileira de Energia Eletrica veio a ter conhecimento de 

que, varias e avultadas contas de fornecimentos de energia 4 reparti• 

çÕes federais haviam sido cobradas por Jos& Pereira Gomes e que, este, 
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não d&ra entrada nos cofres da companhia das somas recebidas. -Entao, 

-para perfeita elucidaçao de mais esta falta grave do empregado, reque--reu a certidao constante ao documento n: 3 onde ficam provados os re-

cebimentos, por Jos& Gomes, das suas importancias respetivas, e as e

pocas em que se deram. 

O Respeitavel Conselho, se assim entender, poderl mandar 

proceder a exame na escrita desta companhia e· constatar que as contas 

-referidas no documento n! 3 ainda estao em aberto. Mas, 

III) - Ha uma nova falta grave praticada pelo empregado 

Jos$ Pereira Gomes e que foi indiretamente revelada ' Companhia Bra-

8ileira de Energia Eletrica pelo "Departamento Nacional do Trabalho"• 

O caso ~ o seguinte: A Companhia Brasileira de Energia Eletrica 

possuia no seu quadro de empregados Dna. Rosa Penaforte Tinoco. Essa -senhora foi despedida a 13 de Junho de 1933 e, como nao concordasse -com a liquidaçao dos seus salarios que lhe propunha a companhia, a-

-presentou reclamaçao perante o "Departamento Nacional do Trabalgo". 

Este, em 14 de Agosto, por oficio n: 1538, intimou a Companhia Bra

sileira de Energia Eletrica (vide documento n: 6) a apresentar "as 

razÕes Justificativas" do áto pelo qual negava l reclamante direito 

aos salarios dos mêses de ABRIL e Maio. Assim, no prazo da lei, a 

Companhia satisfês a intimação recebida. 

Entretanto, dois mêses depois, foi a Companhia procurada 

pela referida senhora que queria liq~idar o caso por acordo. Foi, 

então, que tudo ficou esclarecido: A primeira quinzena do mês de 

ABRIL havia sido recebida por Jos& Pereira Gomes (vide documento 

B!_i), \ _. ...... 111111111111_. ........ . o qual se prontificava a levar 

á sua residenoia os seus salarios não o fazendo, por&m, e locupletan

do-se do mesmo. Reconhecido pela companhia, em face do documento n! 

i• que a referida senhora tinha razão, foi-lhe pago o m&s de Abril 

integralmente, conforme prova o documento nf 5. 

Resta, 

III) - O doÓumento n! 2. ~ ele a certidão do depoimento pres-



tado no processo crime pelo Sr. Manoel Fabello, presidente do Sindi-

cato dos Empregados da Com~anhia Brasileira de Energia Eletrica, on-

de est& a - de Jos' Pereira Gomes {vide doc. n: 3) conf'issao fls. 2 do 

de quantias - -que as constantes de uma relaçao de contas de repartiçoes 

publicas, "segundo declarou nessa ocasião Josl Pereira -Gomes, ~!!. 

havia ele dado entrada ~ caixa, ficando ~ elas !! ~ poder"l 

Na mesma certidão, documento nf 2, est& a integra do rela

torio do 2f delegado auxiliar do Estado do Rio de Janeiro, que con• 

clue pela culpabilidade de Jos& Pereira Gomes, declarando (vide fls. 

2 e 3 do doc. cit.) que o mesmo "incidiu~ sanção ~artigo trezen--12! ! trinta ! ~ numero ~ ~ Consolidaçao ~ Leis Penais vigen-

tes" I 

Em conclusão: A justiça criminal de Niter6i, como o Respei

tavel Conselho poderá ver do despacho do respetivo juiz, nãomabsolveu 

o riu do crime que se lhe imputava. Apenas, de modo ~ generis, man

dou arquivar o processo porque o representante do minieterio publico, 

~ crime ~ ação publica, queria que o mesmo ficasse parado atl que 

esta companhia promovesse a prestação de contas do r,u, o que seria :fla-

grante absurdo como, aliás, reconheceu o proprio juiz. I llas, e preciso 

que fique bem claro que esta Companhia se reserva o direito de exami--nar a hipotese da açao criminal em momento oportuno. 

Perante esse Respeitavel Conselho, a Companhia Brasileira de 

Energia Eletriea quer, tão s6mente, que sejam reconhecidas as faltas 

graves praticadas pelo empregado Josl Pereira Gomes, porque, deante de 

-provas materiais tao exuberantes; ~ testemunhos ~ emRregados indemis--siveis e, por conseguinte, insuspeitos; deante da con:fissao do proprio 

Jos& Pereira Gomes, no seu depoimento e a tres pessoas da mais alta 

responsabilidade, nenhuma duvida poder& pairar, nenhuma incerteza deve

r& existir quanto a necessidade indeclinavel de ser demitido do quadro 

de empregados da Companhia Brasileira de Energia Eletriea, Josl Pereira 

Gomes. 
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Requerendo ao Conselho Nacional do Trabalho a juntada, 

ao processo n: 5446, dos documentos anexos, esta Companhia con~ia 

serenamente na 

• 



//Y/ 
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~~ 
Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da ;; ;ara Criminal de 

• 

-----
A COMPANHU BRASILEIRA DE ENERGIA ELETRICA, nos 

autos do inque ri to policial. movido contra Jos~ Pereira Gomes, 

vem requerer a V .Excia., para fins de direito, se sirva de man

dar certificar junto a este o seguinte :-

- o inteiro te6r do laudo de fls. 
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OirAVO QUESITO:No caso de não existirem os documentos 

acima é possivel saber se o dinheiro das cobranças, -

não entrados nos livros da Companhia Brasileira,foi en 
t r ague ao Caixa José Gor-1es?RESPOSTA: -Pre,judicado pela

resposta afirmativa ao quesito anterior . -NONO QUESITO: 

Qual a importancia total da relação de Caixa do dia -

de~enova de Abril e qual a importancia verificada m

cofre no dia vinte de bril de mil novecentos e trinta 

e treis.pela manhã?RESPOSTA :A im:portancia. total acusa-

da na rela··'ão de Caixa do dia dezenove de bril d mil 

novecehtos e trinta e treis,é de vinte e dois contos

setecentos e cincoont a e oito mil e duzentos réis( •••• 

22 :758.'200) e a verificada em cofre , segundo o resumo j u.Q 

to aos autos,no dia vinte de bril de mil novecentos -

e trinta e treis,é de quarenta e cinco contos seiscen• 

tos e setenta e dois mil réis ( 45 : 672;.p000) . DEC.'Il!O Q.UESI 

TO :Do exame dos varios livros podem os peritos afirmar 

se o Uaixa José Gomes dava. i mediata. entrada nas impor

tancias recebidas?RESPOSTA:Prejudicado com as respostas 

nos r1uesitos sexto , nono trinta um da üom:1anhia BT! 

sileira de Energia Eletrica . - D..h:CIJ.;O PRI1;EIRO QUESITO :-

Ha outras irregularidades concernentes ao Caixa José -

Gomes?Queiram os senhores peri ·tos descriminar quaes são 

essas irr gularidades?RB:SPOS'rA :Prejudicado com a r SPO!à 

ta aos quesitos s xto,nono e trinta e um da Companhia -

Brasileira de .l:!;nergia Eletrioa .-Q.UESITOS APBESENT 008 -

PELO ACUSADO NA PERICIA DA POLICIA.PRilJlEIRO q.JESITO : ual 

o proc sso de lançamentos nas folhas ao ncargo do Oai

xa?BESPOSTA:O processo dos lançamentos consistia no pr_ 

paro de relaçã s diarias,acusando o total dos recebi

mentos diversos . SEGUNDO UESITO : .b:r am estes lançamentos e

f tuados pelo CaiXa nos livros da Secção de Uontabilida

d ?Intervinha o mesmo,de algum rnodo ,na escrituração des 

tes livros? -RESPOSTA :Os lançam ntos não eram ef tuados 

p lo Caixa,nos livros da Secyão de Contabilidade.O Cai -

I 



Caixa n-o intervinh na escrituração dos livros apr~ 

sentados,~penas,pre:parav a r lação diaria d Caixa , 

qu er visad p lo chef da SecçNo que a conferia.-

TBRCEIRO QUESITO:-Consta da escrituração como recebido 

o valor do cheque cruzado num ro quinh ntos e sess nta 

e um mil quinh ntos trinta cinco{ 561535)contra -

o Banco Hipot cario do Rio de Jan iro ac ito p la -

Corn~panhia d Uzinas M talur icas,á favor da Companhia 

Brasileira d En rgia •letrica,ref r nt a conta do -

fornecim nto de l uz,no mez d F vereiro do corr nte a

no :paga por aquele ch que,da im:portancia d tr ze -

contos trez ntos set nta e quatro mil e nov c ntos -

réis (l 3 :374 900),nos :primeiros dias de Março ultimo?

BESPOS'rA: -Sim. Consta da escrituração do livro .. Caixa-

R c bim ntos" como recebido recolhido ao Banco Bôa-

Vista a im:portancia de treze contos trezentos e s ten 

t quatro mil e novecentos réis(l3 : 374 900),sem mai .-
or solar cim ntos; os p ri tos :pediram o comr)rovant -

desse lançamer ,to verificaram se tratar do chequ 

nmn ro quinhentos sessenta e um mil quinh ntos e trin

t e cinco(561535 )emitido p la Companhia Brasil ira -

de Uzinas M talurgicas,:para :pagamento da. conta d con

sumo em Fever iro d mil novecentos e trinta tr is,

conforme recibo do Banco G que nos foi apr sentado . Q.UAS 

TO QUESITO: - Id m,nos :primeiros dias de .. bril de mil 

novecentos trinta tr is , quanto a importancia d 

tr ze contos oitocentos e trin·ta e quatro mil quatrQ 

c ntos réis(l3 :834 400) ,valor do cheque crusado num -

ro tre~~ontos e vint e seis mil setecentos e trais • • • 

( 326703 ) contra o Banco de 1. inas Gera as, aceito :pela Co!!! 

panhia Brasileira de Uzinas I,J.etalurg L c s ,á favor da -

Companhia queixosa,:p ra :pagamento do fornecimento de

luz do mez de Março do corr rtte ano?RESPOST :-Sim.eon.§ 

t. do livro "Caixa 1\ecebimentos" ,a entrada da quantia 

de trinta e trais contos quatroc ntos e cincoanta e oi -

,. 
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oito mi.l duzentos r'is(33:458'200).Pedidos os com-

provantes deste lançamento,os peritos verificaram -

que o mesmo se ref'eria as seguintes import ncias :

Chequ numero trezentos e vtnte e seis mil setecen~ 

tos e tr is(326703)contra o Banco Comercio o Indus~ 

tria no valor de tr ze contos oitocentos e trihta 

quatro mil quatrocentos réis(l3:834 400);Ch que -

numBro cento e dez mil duzentos e cincoenta qua- . 

tro(ll0254)no v lor de dezenove contos quatroc ntos 

e de~enove mil oitocentos r'is(l9:419 800)contra 

, o London Banck e chequ trezentos e vinte mi l qui -

nh ntos noventa (320590)no v lor de duzentos e quª 

tro mil r'±s(204$000),contra o Royal Banck Of Canadá. 

QUESITOS SUPLEMENTARES DO ACUSA.OO NA PERICIA DA POLI

CIA.primeira Serie.-PRIJ.~IRO QUESITO:-A escrituração, 

nos livros "Diario"da Com:panhia,é feita por partidas 

mensa s?Em caso :positivo ,já se r alisou , no dito li

vro ,a scrituração das operações correspondent s aos 

mezes de bril e Maio ultimos,e, m caso negativo,de 

que data deixou de ser feita?R s:posta: A escritura-

ção no livro •niario" ' f ita por partidas mana es 

muito sint ticas.Já está scriturado o movim nto d 

-o~eraçoes do mez de Julho.S gundo quesito:O livro 

•Bazão da Grandes Consumidores é constituido de fo

lhas soltas? T m las algum r quisito de autentici

dade,ou,mesmo de insubstituição?R sposta: O livro 
,., 

•Razao d Grandes Consumidores ao qual nos r fer1-

quesito .qu1nto da Companhia Brasileira de 

En rgia Eleotrioa de que o ao itavamos oomomnta oor 

rent s ou mesmo fiohario,é constituido de folhas 

soltas por este motivo é que lhe demos esta ultima .. ... 
d nominaçao.Nao tem requisitos de authenticidad ou 

insubstituição,nelle se v8 emendas e rasuraw.T ro•1 

ro quesito: Ha,neste referido livro á folhas treseg 

tos e quarenta • quatro,rasura e menda?Resn t -· J:'os a: Nao 

( 



Não s ndo o livro •Razão de Grandes Consumidor s" nu, 
- , m rado,nao pod m os p ritos r spond r affirmativa ou 

n gativam nte . Quarto qu sito: Qua s os livros xhib! 

dos? Possú m authenticidad ? Tem rubrica ou visto do 

Juiz do Commercio d sta comarca? Os balanços foram d! 

vidamente visados por qualquer Juiz? Respósta:Os li

vros xhibidos são: copiador de cartas.Diario centra

lisador.Diario auxiliar ou registro d comprovantes. 

Caixa d rec bim ntos Razão de grand s consumidor s. 

A xcep ão d ste ultimo,os d mais possu m authentic! 

d da est-o r vestidos das formalidad s xtrins cas , 
, -xigidas p lo Codigo Commercial,isto e,sao num rados 

encadernados sellados e rubricados p la Junt d Com

m rcio do Districto F d ral; nenhum dell s,entretan

to,tem rubrica ou visto do Juiz do Commeroio da Comar 

ca d Nit rói, stando igualm nt os balanços de mil 

novec ntos vinte nov a mil novecentos e trinta • 

dois lançados no Diario,sem o visto de qualquer Juiz 

contra expressa determinação da lei. QUinto quesito: 

T m todas as folhas diarias do Caixa,o contére ou 

visto do chefe Luso Coelho?R spósta: - sim.Todas as 

folhas diarias do caixa, stão visadas por Luso Co lho. 

Sexto quesito:Como se proõ deu a verificação ou ba

lanço de valores e documentos existentes no cofr do 

caixa;foi com a presença d ste ou não? Quem fez este 

balanço? A r lação ou balanço a~resentados que assign! 
, ~ ~ , 

tura contem? Re~osta:Os peritos nao podem dizer co-

mo se procedeu a verificação ou balanço de valores 

documentos existentes no cofr do caixa porque (cem 

foi assistida,apenas pelo documento junto aos autos V! 

rificam que a mesma foi assignada por Sebastião Jos' 

da Costa e Fernando Bomfim e que está vis~da por Luso 

Coelho.Segunda Série : Primeiro quesito :Qual a impor 

tancia em dinheiro constante da relação caixa de dez! 

sete de Abril de mil novecentos e trinta e tresiR spo~ 



, . ... 
Resposta: A im];>ortanc~a constante da rela.çao acima oi 

tada ' de c nto cinco nt e nov contos quatroo ntos 

e oitenta mil cem réis(l59:480$100),total e de cen

to e cincoenta tres contos tr santos e oitenta e cin 

co mil dusentos réis(l53:385 200),como rec bida d 

conta de oonsumidores.Segundo Quesito: Nas r laçÕes de 

Caixa,as importanoias recebidas são lançadas engloba

damente ou com discriminação do nome do consumidor qu 

haja :pago? Res:póst : As importanoias r cebidas,são 

lançadas englobadament ,tendo m vista o modelo ado:pt~ 

do e junto em original, xcluidas,as recebidas de Ma

theis & Companhia e Companhia Petro:politana.T rceir6 

quesito: Nas ditas relaçõ s era obrigatoria a descri 
' 

minação dos cheques r oebidos m :pagamento d contas, 

oom indicação do numero ou variava,ora com,ora s m 

indicação quando não havia indicação o que :por ven 

tura fosse :pago :por cheque ra nglobado no mesmo ti 
, -tulo contas de consumidores? Resposta: Nas relaçoes 

diarias do caixa,na :parte corr s:pondente a des:p sa, 

era obrigatoria a discriminação dos cheques recebi 

dos em :pagamento de contas, variava, ora com, ora sem 

indicação do numero,todas s importancias r cebidas 

por cheque, ram englobadas no titulo Conta de Cons~ 

rnidor s,com exclusão das contas de Matheis & Compa

nhia e Companhia Petro:politana.QITESITOS DO ACCUSADO 

APRESENTADOS NA AUDIENCIA 00 DIA VI NTE UM DE AG-OSTO 

00 CORRE~r.rE ANNO .;Primeiro que si to: Os li vros.docu

mentos,com~rovantes ou outros :papeis de qualquer 

natureza,submettidos ao exame dos :peritos da :poli-- , -cia,s o os mesmos ora :postos a a:preciaçao da :pr -

sente :pericia?R s:pÓst :-Não pÓdem os peritos infor 

mar se os livros,documentos,cornprovantes ou outros 



outros papeis de qualquer natureza,ora postos á apre

ciação da pr ~ente pericia,são os m smos que fo~am 

ubmetidos ao exame dos peritos da policia,porquanto 

estes,em s u laudo,não fizeram quaesquer r ferancias 

aos caracteristicos desses livros,documentos e com

provantes.Segundo quesito:-Quaes os elementos em que 

se fundam os peritos para afirmar a existencia do de~ 

f lque? Respósta:- Dada impossibilidade chegarem a 

uma pconta conclusão,confrontando•se os r cibos m P2 

d r dos consumidores e juntos aos autos,com os lança

mentos no Diario nas relações diarias,por não indi

vidu dos stes,com as respectivos dados no livro em 

questão,os peritos apoiam a pr sunção da existencia 

do des~ lque,nas conferencias feitas nos instrumentos 

oferecidos(livros documentos e comprovantes), infor

mações prestadas no curso da pericia-Terceiro quesito: 

queiram responder os peritos aos quesitos formulados 

pelo supplicado no e~ne procedido no processo de inve~ 

ti§ação plicial.Resposta-Pr judicado.QUESITOS APRESEN

TAOOS PElA COMPANHIA B.RASIL.hll.J:{ã DE l!iNERGll "LECTRICA: 

Primeiro questio: o com~rovante numero tres do dia quin 

ze de ~~io de mil novecentos e trintaetres lançado no li 

vro Diario Auxiliar registrado e denominado"Registro de 

Comprovantes contem o seguinte· lançamento:Debito:nove(9)

Contas a receber-Diversos-National Surety Company-seten

ta e seis contos oitocentos e cineoenta e tres mil e cem 

réis(76 :853$100)-oitenta e dois(82)-Receit s Onerativas 

c/dusentos e vinte e dois(222)-um conto setecentos e de 

zenove mil réis(l:719$000)-o/duzentos e vinte e quatro 

(224·)-mil e dusentos r'is(l$200)-um conto setecentos e 

vinte mil e dusentos réis(l:720$200)-Contas a receber: 

Consumidores-oito-um(B-1)-sessenta contos quatrocentos, 

digo,{l:720$200)-Credito: Contas a receber-Consumidores 

, 



Consumidores: oito-um(8-l)-sessenta contos quatrocea 

tos e cinco~nta e seis mil dusentos réis(60:456$20~ 

dontas a r ceber:Consumidores-oito-dois(8-2)-quinze 

contos cento e vint e oito mil e dusentos réis( ••••• 

15:128$200)-setenta e cinco contos quinhentos e oi-

tenta e quatro mil quatrocentos réis(75:584$400)-

Sessenta e seis-tres(66-3)-Contribuição :para a cai

xa de A:posentadorias e :pensões-um conto quatrocen-
' tos e setenta e sete mil ~ seiscentos réis(l:477 600) 

s~ssenta ~ seis-quatro(66-4)-Governo Federal-Impos

to Federal sobre consumo de energia-um conto quinh ll 

tos e onze mil e t~esentos réis(l:5ll 300)-Res:pósta: 

Sim.O comprovante numero tres(3) que nos foi a:pre-
, ' 

sentado,oontem o lançamento r rerido.Segundo qu sito-

Esse comprovante está devidamente regularisadolQual o 
' historico ali xistente?Res:pósta: Sim.O comprov~1te 

em apreço contem a assinatura de varios fUncionarias 

que o confeccionaram,está visado pelo Contador e roi 

aprovado :pelo D1retor da Com:panhia.Nele v~-se o se- / 

guinte bistorico: Para debitar a National Surety CoE 

panhia e creditar a varies consumidores com importaE 

cias cobradas dos consumidores :por um empregado des

ta Companhia e não entradas no Caixa da Companhia de 

Energia Electrica.A confirmação que estas contas ro-
' ram cobradas,foi verificada por uma cuidada conferen 

cia feita :pelo senhor L.F.Mandroni das C.Eletricas 

Brasileiras S.A. o qual vio os respectivos recibos 

e verificou que as im:portancias não tinham sido en 
tregues ·a Com:panhia-Te~ceiro quesito-Quaes as con

tas e im:portancias menéionadas no documento anexo 
, 

ao referido comprovante e referentes ao debito a 

National SUrety Com:pany?-Res:pósta: As contas e im-

) 



importancias mencionadas na r lação anexa ao compro

vante numero ' tr s(3) ao qual nos referimos nos qu -

sitos anteriores,são os seguintes:Matheis & Companhia 

conta de Março de mil novecentos e trinta e tres-dois 

contos quinhentos e trinta e oito mil réis(2:538$000) 

Companhia Comercio Navegação,conta de Março de mil 

nov centos e trinta e tres(l933),assirn disorinüna~: 

Ilha do OajÚ-quatro contos oitenta e sete mil s~ 

tecentos rréis(4:087$700)-Santa Clara S.Joaquim-onz 

contos o:Ltocentos e noventa e set mil c m réis( ••• 

11:897 100)-Moinho Santa Cruz: um conto oitocentos e 

qu renta a cinco mil e ~usentos réis(l:845$200)-Dique 

Lahmeyer-seis contos duzentos e dezesete mil e sete

centos réis-(6:217$700)-Companhia Petropolitana idem 

de Fevereiro-sete contos seiscentos e vinte oito 

mil e dusentos réis(7:628 200)-Companhia Brasileira 

de Usinas Metalurgicas-Conta de l!'evereiro-trez con 

tos tresentos e setenta e quatro mil e novecentos 

r'is-(13 :374$900)-Id m de Março-treze contos oitoceB 

tos e trinta e quatro mil quatrocentos réis(-----

13:834$400)-Governo: FÓrte de São Luiz:Março a Sete~ 

bro de mil novecentos trinta e dois(l932)Força-um 

conto oitocentos mil e tresentos réis(l:B00$300)-Idem 

id m-Luz-setecentos e cincoenta e cinco mil e tresen

tos réis(755$300)-Fórte de Irobuhy-Maio a Dezembro de 

mil novecentos .e trinta e dois-dois contos dusentos 

e setenta mil e novecentos réis(2:270$900)-Segundo 

Batalhãc de Caçadores:Abril a Dezembro de mil nove

trinta e dois-(1~32)-um conto quatrocentos 

e vinte e quatro mil e dusentos réis(l:424$200)-Cor 

reios e Telegraros:Fevereiro ~ Dezembro de mil nov~ 

centos e trinta e- dois·(l9·32) -oi to contos dusentos e 

sessenta e tres mil e novecentos réis(8:263$900)·R~ 



Repartição dos Oorreios-::B'evereiro e l'arço-s"iscentos 

e oitenta e oito mil e oitocentos réis(688$800)-Re:par 

tição dos ·relegraf'os-::B'evereiro a Dez mbro dusentos e 

vinte e sete mil e setecentos réis(227 700)-Somando

setenta e seis contos oitocentos e cincoenta e quatro 

mil e tresentos réis(76:854$300)-No rodapé da relação 

consta a seguinte nota: Esta conta não pÓde ser en

contrada nos archivos do Governo pelo motivo de não 

terem usado corrente aquelle mez-Foi externado- im

portancia a que se re:rer sta nota é de mil dusen 

tos réis(l$200) e a :frente da coluna onde ela está 

lançada-vê-se escrita a :palavra nota-Quarto qu sito

No livro "Contas a receber-Diversos,roi a Companhia 

National Surety,debitada :pela importancia de réis-se

tenta e seis contos oitocentos e cincoent e tres 

mil e cem réis(76:853$100) no dia quinze(l5) de Maio 

de mil novecentos e trinta e tres(l933).Esta conta 

está ainda em abérto? Res:pósta: Sim.No livro ref'erido, . 

:foi a Companhia National Surety debitada pela impor 

tancia acima no dia indicado estando ainda em abérto 

essa conta-Quinto quesito: Podem os senhores tnfor

mar · si se encontram em abérto no Livro Razão de Gran 

des Consumidores as seguintes contas:Consumo-Previden 

cia-Total-Fortaleza Santa Cruz-um conto ~usentos e vin 

coenta e nove mil e dusentos réis(l:259 200)-vinte e 

cinco mil e dusentos réis(25$200)-um conto dusentos e 

oitenta e quatro mil e quatrocentos réis-conta de De

zembro de mil novecentos e trinta e dois(1932),sendo: 

Fortaleza de Santa Cruz-novecentos e setenta e oito 

mil e quatrocentos réis(978$400)-Fortaleza de Santa 

Cruz-Senhores o:riciaes,Civis e ]raças-tresentos e seis 

mil réis(306$000)-Sector de Léste-V.Sebetiba-Conta de 

Julho de mil novecentos e trinta e dois(l932)-Setenta 

I 
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Setenta e seis mil réis(76 000)-mil e quinhentos réis 

(1$500)-setenta e sete mil e quinhentos réis(77$500)

Conta de outubro de mil novecentos e trinta e dois(---

1932)-sessenta mil réis(60 000)-mil e dusentos réis( ••• 

1 200)-sessenta e um mil e dusentos réis(61 200)-Dele

gacia Fiscal do T.Nacional no Estado do Rio de Janeiro. 

Conta de Março de mil novecentos e trinta e dois(l932) 

setenta e quatro mil réis(74 000)-mil e quinhentos ré

is(l$500)-setenta e cinco mil e quinhentos réis(75 500) 

conta de Julho de mil novecentos e trinta e dois(l932) 

dezenove mil e dusentos réis(l9$200)•quatrocentos réis 

($400)-dezenove mil e seiscentos réis(l9$600)-Conta de 

Agosto de mil novecentos e trinta e dois(l932)-trinta 

mil e oitocentos réis(30$800)-seiscentos réis($600)

trinta e um mil e quatrocentos réis(31$400)-Conta de 

Setembro de mil novecentos e trinta e dois-(1932)-ci~ 

c~enta e quatro mil e oitocentos réis(54$800)-mil e 

cem réis(l$100)-cincoenta e cinco mil e novecentos réis

(55 900)-Ministerio da Agricultura-Inspetoria Agricola 

decimo terceiro districto-Conta de Julho de mil nove

centos e trinta e dois-cinco m11 e dusentos réis(5$200) 

cem réis($100)-cinco mil e tresentos réis(5$300)-Conta 

de Agosto de mil novecentos e trinta e dois(l932)-cin

coenta,digo,(l932)-cinco mil e dusentos réis(5$200)-

cem réis( 100)-cinco mil e tresentos réis(5$300)-Res

posta-Nos roi apresentado um livro ao qual a Conwanhia 
, . -Brasileira de Energia Electrica dá o nome de Razao de 

Grandes Oonsumidores,mas que nós peritos,o acceitaria

mos como conta-correntes de Grandes Consumidores ou 

mesmo richario e por elle veriricamos . que constam to

das as contas rereridas no quesito estando em abérto 

as seguintes:Setor· de Léste-Julho de mil novecentos e 

trinta e dois-setenta e sete mil e quinhentos réis( ••• 



r,éis(77$500)-0utubro de mil novecentos e trinta e 

dois{l932)-sessenta e um mil e dusentos réis( ••• 

61$200)-Delegacia Fiscal-do Tesouro Nacional-no~~ 

tado do Rio de Janeiro-Março-setenta e cinco mil e 

quinhentos réis(75$500)-Julho-dezenove mil e seis

centos réis(l9$600)-Agosto-trinta e um mil e qua

trocentos réis(31$400)-Setembro-cincoenta e cinco 

mil e novecentos réis(55$900)-cento e oitenta e 

dois mil e quatrocentos réis(l82$400)-Ministerio 

da Agricultura-I.Agricola da decimo terceiro(l30) 

districto-Julho-cinco mil e tresentos réis(5$300) 

Agosto-cincoemil e tresentos réis(5$300)-dez mil 

e seiscentos réis(l0$600)-Fortaleza de Santa Cruz

Dezembro de mil novecentos e trinta e dois(l932)

um conto dusentos e oitenta e quatro mil e quatro

centos réis(l:284$400)-sexto quesito:Queiram os se

nhores peritos inrormar se as relaçÕes diarias de 

.caixa ou nos respectivos comprovantes posteriores 

ao di . vinte e sete de Abril de mil novecentos e 

trinta e dois(l932) acusam a entrada do dinheiro 

correspondente as eontas mencionadas nos quesitos 

terceiro e quinto? Respósta:As relaçÕes diarias de 

Caixa e respectivos comprovantes posteriores ao 

dia vinte e sete de Abril de mil novecentos e trin

ta e dois(l932) mão acusam a entrada do dinheiro 

correspondente as contas mencionadas nos quesitos 

terceiro e quinto-Setimo: Queiram os senhores peri

tos in~ormar se nas relaçÕes diarias de Caixa ou 

nos respectivos comprovantes posteriores ao dia tres 

(3) de Março de mil novecentos e trinta e tres(l933) 

consta o :pagamento da conta de .fevereiro de mil nov~ 

centos e trinta e tres extralda em nome da Companhia 

Petropolitana?Resposta: Não consta na relação diaria 
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diaria do caixa e respectivos comprovantes o rece

bimento da conta da Companhia Petropolitana do mez 

acima referido-Oitavo quesito: Queiram os senhores 

peritos informar qual a importancia da conta recebi

da de· Matheis & Companhia,constante da Relação Di! 

ria de Caixa ou dos respectivos comprovantes,numero 

oitenta e cinco(85) do dia onze(ll) de Abril de mil 
-novecentos e trinta e tres(l933) assinada por José 

Gomes,sob o titulo "Preparados por•? Qual o mez des 

sa conta? RESPOSTA: A importancia da conta recebida 

de Matheis & Companhia constante da relação di ria 

do Caixa numero oitenta e cinco(85) de onze de 

Abril de mil novecentos e trinta e tres(l933) com a 

assinatura de José Gomes e respectivos comprovantes é 

da importancia de dois contos tresentos e cincoenta 

1 mil rédls(2:350 000) e re:fere-se ao mez de .bevereiro 

l de mil novecentos e trinta e tres(l933)-Nono quesito: 

Consta nas relações "Diarias de Caixa ou dos respe

tivos comprovantes,posteriores ao dia onze de Abril 

de Mil novecentos e trinta e tres(l933) a entrada 

da importancia de réis dois contos ~uinhentos e trin 

ta e oito mil réis(2:538$000) correspondente a c0nta 

de Março de mfl novecentos e trinta e tres de Matheis 
, ....... ,. , 

& Comp~phia? Resposta : Nao.Nas relaçoes diarias de 

Caixa e respetivos comprovantes,posteriores a onze 

de Abril de mil novecentos e trinta e tres(l933), .. 
nao consta a entrada da importancia de dois contos 

quinhentos e trinta e oito mil réis(2:538$000) cor

respondente à conta de Março de mil novecentos e 

trinta e tres(l933) de ratheis & Companhia-Decimo 

quesito: Todas as relações di rias de caixa que ser 

viram de base para resposta aos quesitos sexto(60), 

setimo(7o),oitavo(8Q) e nono(90) estão assinados por 

) 



por José Gomes,sob o titulo nrenarado nor?·Res~Ósta :

Sim.Todas as rela Ões diarias do Caixa ue examinamos Jl f 

uara resuoncler aos que si tos sexto ( 6Q), setimo ( ?Q) ,oi tª 

vo(8Q)~ nono(9Q),estão assinados por José Gomes,exoly 

i.da a de cinco de oito de mil novecentos e trinta e -

dois(5/8/1932).Decimo primeiro Quesito: Nos compro~n

tes das importancias constantes na relaqão de Caixa -

numero oitenta e nove(89) do dia desesete de ~bril de 

mil novecentos e trinta e treis,acha-se co mpreendido -

o recebimento na conta do mez de Março de mil novece~ 

tos e trinta e treis da Uom 0anhia 'antareira e Viação 

J!'luminense , na iwportanc ia de .Héis. cento e trinta e nQ 

ve contos oitocentos e vinte e treis mil e setecentos 

réis(l39:823~700)?Respósta:Sim.los comprovantes das

i r;, 'Jortancias constantes da rela {ão de caixa nureero oi, 

tent·1 e nove (89) de dezesete(l?)de bril de mi.l nove

centos e trinta e treis acha -se compreendLdo o receb! 

·mente da conta do me?. de Mar o de mil novecentos e = 
trinta e treis da Uom-oanhia Cantareira e Via:J'ao J~' lurrº=. 

oense ,na importanci8 de éis cento e trinta e nove 

contos oitocentos e vinte e tres mil e setecentos ré~ 

(l39:823$700),sendo o comprovante rererido reuresen

tado por duas cópias de contas,uma de cento e trinta 

e nove contos cem mil e dusentos (139:100$200) e ou

tra de setecentos e vinte e tres mil e quinhentos réis 

(723$500).DECIMO ~GUNDO QUESITO: ual a importancia 

recebida por cheque no dia dezesete de Abril de mil 

novecentos e trinta e tres?RespÓsta:-Na relação dia

ria de caixa de dezesete de Abril de mil novecentos 

e trinta e tres{l933),consta como transrerido :para o 

escriptorio central,a importancia de cento e trinta 

e nove contos oitocentos e vinte e tres mil e sete

centos réis(l39 :823$700) ,estando datylogra:phada a :P!. 

lavra cheque e a seguir,escriuta a lapis a :palavra 



palavra •cantareira" nos foi apresentado um recibo 

do Banco Boavista acusando o deposito ahi feito em 

dezoito de Abril de mil novecentos e trinta e tres, 

da importancia de cento e trinta e nove contos oi

tocentos e vinte e tres mil e setecentos réis( •••• 

139:823 700) com a indicação do numero do cheque-D. 

cento e doze mil quatrocentos e quatro do Banco Bk. 

of London & South America Limitada,sem outros escla

recimentos .DECIMO TERCEIRO QUESITO :-Queiram os se-

nhores peritos informar os numeres e datas por or

dem chDonologica de dia,mez e anno,das relações di! 

rias de caiaa posteriores a sete de Agosto de mil 
' novecentos e trinta e dois,contendo os seguintes r~ 

cebimentos effectuados da Companhia Petropolitana: 

Conta de Julho de mil novecentos e trinta e dois( ••• 

1932)-sete contos seiscentos e nove e oitocentos 

réis(7 :609$800)-Conta de Agosto de mil novecentos 

e trinta e dois(l932)-sete contos quinhentos e no

venta e sete mil e seiscentos réis(7:597 600)-Con-

ta de Setembro de mil novecentos e trinta e dois( ••• 

1932)-sete contos seiscentos e vinte e oito mil e -

duzentos réis(7:628'"'200)-Cont d.e Outubro de mil no

vecentos e trinta e dois(l932)-sete contos seiscentos 

e vinte e oito mil e dusentos réis(7:628$200)-Conta de 

Novembro de mil novecentos e trinta e dois(l932)-se-

te contos seiscentos e vinte e oito mil e dusentos 

réis(7:628$200)-Conta de Dezembro de mil novecentos 

e trinta e dois(l932)-sete contos seiscentos e vinte 

e oito mil e dusentos réis(7:628$200)-Conta de Janei

ro de mil novecentos e trinta e tres(l933)-sete contos 

seiscentos e vinte e oito mil e dusentos réis(7:628$200) 

Conta de Março de mil novecentos e trinta e tres(l933) 

sete contos seiscentos e vinte e oito mil e dusentos 



dusentos réis(?:628 200)-BESPÓSTA:-da verificação a 

que procedemos nas relações diarias do caixa poste

riores a sete de Agosto de mil novecentos e trinta 

e dois(l932)yverificamos os seguintes recebimentos 

da Companhia Petropolitana: Relação numero cento e 

noventa e nove(l99) de vinte e nove(29) de Agosto 

de mil novecentos e trinta e dois(l932)rsete contos 

seiscentos e nove mil e oitocentos réis(?:609 800)

Relação numero dusentos e vinte e cinco(225) de vi~ 

te e nove de Setembro de mil novecentos e trinta e 

dois(l932)-sete contos quinhentos e noventa e sete 

mil e seiscentos réis(?:59? 600)-Relação numero 

dusentos e sessenta e dois(262) de quatroze de No

vembro de mil novecentos e trinta e dois{l932)•se

te contos seiscentos e vinte e oito roi} e dusentos 

réis(?:628.200)-Relação numero dusentos e oitenta e 
. 

dois(282) de nove de Dezembro de mil novecentos e 

trinta e dois(l932)-sete contos seiscentos e vinte 

e oito mil e dusentos réis(?:628$200)-Relação nume

ro dois de tres de Janeiro de mil novecentos e trin

ta e tres(l933)-sete contos seiscentos e vinte e 

oito mil e dusentos réis(7:628$200)-Relação numero 

vinte e quatro de vinte e oito de Janeiro de mil nQ 

vecentos e trinta e tres(l933)-sete contos seiscen

tos e vinte e oito mil e dusentos réis(?:628$200)·R~ 

lação numero cinceenta e· dois de tres de Março de 

mil novecentos e trinta e tres(l933)-sete conto-s se

iscentos e vinte e oito mil e dusentos réis(?:628$200) 

Relação numero noventa e um de dezenove de Abril de 

mil novecentos e trinta e tres(l933)-sete contos seis 

centos e vinte e oito mil e dusentos réis(?:628 200) 

DECIMO QUARTO QUESITO:-Todás as TelaçÕes diarias de 

Caixa mencionadas na respósta ao quesito anterior 

acham-se assignadas por José ' Gomes,sob o titulo •pre-



•preparado por•? BespÓsta-Sim.Todas as relações dia -
rias do Caixa que examinamos para responder ao qu~ 

si to a cima,.contém a assigna tura José Gomes com ex-
.., 

clusao da referente ao dia dezenove d Abril de 

mil novecentos e trinta e tres(l933)-que contém 

a assigna tura Sebastião J. da Costa-DECIMO QUINTO 

QUESITO:-aonsta da relação diaria de Caixa numero 

sessenta e quatro do dia dezesete de Março de mil 

novecentos e trinta e tres,assigna~a por José Go

mes sob o titulo "Preparado por•os seguintes itens: 

a)~cebimento nesta data : contas de consumidores 

réis vinte e um contos tresentos e um mil e sete

centos réis(21:301 ?00) -Mercadorias e mão de obra: 

·seiscentos e trinta e quatro mil réis(634 000)-

Depositos de consumidores:-quatrocentos e setenta 

mil réis (4?0 000) - Imposto federal :electricidade : 

quatrocentos e sessenta e cinco mil e oitocentos 

réis(465$800) - quota de previdencia- conta oito {8) 

quatrocentos e vinte e cinco mil e seiscentos réis 

(425 600 )-Quota de previdencia-conta dusentos e 

vinte e oito de tres de Abril- tres. mil e setecen

tos réis(3$?00 )-Rendas ,operativas-ligações dusen- . 

tos e vinte e oito de Março-oitenta e sete mil e 

seiscentos réis (87$600 )-Rendas operativas: - desli

gações dusentos e vinte e oito de Abril- cento e 

sete mil réis (l 0?$000)-b )-Total reoelido nesta da-

tta-Héis vinte . e tres contos quatrocentos e noven

ta e cinco mil e quatrocentos réis (23: 495 400) -~ ) 

Dinheiro depositado ou transferido para o escript2 

rio central : ~heque numero quinhentos e sessenta e 

um mil quinhentos e tri nta e cinco (56l. 535) -Réis 

treze contos tresentos e setenta e quatro mii e nQ 

vecentos réis (l3 :374$900)-d)-dinheiro depositado 

no Banco do Brasil- réis- dez contos cento e vinte 



vinte mil e quinhentos réis(lO•l20 500)-Res~ósta:Sim. 

No quesito está transcri~to exactamente o que contém 

a relacão em causa-DECIMO SEXTO QUESITO: -consta no 

livro diario auxiliar,denominado "caixa recebimentos" 

no dia dezesete de Março de mil novecentos e trinta 

e tres a folhas cincoBnta e tres "verso" na columna 

recebimentos totaes a entrada da importancia de réis 

vinte e tres contos quatrocentos e noventa e cinco 

mil e quatrocentos réis? Respóeta-Sim.No livro diario 

auxiliar,denominado caixa recebimentos,no dia deze

sete de Março de mil novecentos e trinta e tres(l933) 

á folhas cincoenta e tres verso,consta a entrada da 

im~ortancia de vinte e tres contos quatrocentos e 

noventa e cinco mil e quatrooentos(23:495$400).DECI

MO SETIMO ~UESITO: -As irnportancias de nove contos eeg 

to e cincoenta e oito mil e quinhentos réis(9:158. 500) 

onze contos seiscentos e sessenta e tres mil e sete

centos réis(ll:663 700) e dez contos cento vinte 

mil e quinhentos réis(l0-120 500)-mencionadas como 

dinheiro depositado no Banco do ~rasil e constantes 

da relação de caixa,respectivamente dos dias quinze 

de Março de mil novecentos e trinta e tres(l933),de

zeseis de :Março de mil novecentos e trinta e tres(l933) 

e dezesete de Março de mil novecentos e trinta e tres 

(1933) ysÓ foram depositadas de acc5rdo oom a caderne

ta do Banco do Brasil em dezesete de Março de mil no

vecentos e trinta e tres(l933),dezoito de Março de 

mil novecentos e trinta e tres , e vinte de Março de 

mil novecentos e trinta e tres(l933)? BESPÓSTA :As 

importancias de nove contos cento e cincoenta mil 

digo,cincoenta e oito mil e quinhentos réis( •••••••• 

9:158$500 )ronze contos seiscentos e sessenta e tres 

mil e setecentos réis(ll : 663~700 ) e dez contos cento 



cento e vinte mil e quinhentos réis(lO:l20$500),meB 

cionadas na relação diari de caixa respectivamente 

de quinze,dezeseis e dezesete de Março de mil nove

centos e trinta e tres(l933),segundo verificamos p~ 

la caderneta do Banco do Brasil ,~oram ali recolhidas 

respectivamente em dezesete,dezoito e vinte de Mar

ço de mil novecentos e trinta e tres(l933).DECIMO 

OITAVO QUESITO: Nos comprovantes das i..m-oortancias -

mencionadas nas alineàs dois,cinco e seis da letra

a) do que si to quinze acha- se comnr eendida a conta do 

me?. de .Fevereiro de r'lil novecent os e trinta e treis 

ext r aida em nome da Gom ")anhia Brasileira de Uzinas .. 

Metalurgicas n- im~ortancia total de treze contos tr~ 

zentos e setenta e quatro mil e novecentos réis, s ~n- · 

do consumo Heis doze contos setecentos e oitenta e -

seiz mil e seiscentos r éis,imnosto federal . Héis tre-

7J entos e trinta e dois mil e seiscentos réis (332$600) 

e quota de previdencia .H.éis duzentos e cin.coenta e -

cinco mil e sete~entos réis( 255 ~OO)?RESPOSTA : Não . En

tre os com 1rovantes que examinamos e refere tesa a

linea dois,2 ),cinco(5 )e seis(6) da letra a do quesi 

to decimo quinto(l5),não enoontramos a conta do mez 

de ~·evereiro ele mil '1ovecentos e trinta e treis ex

traida em nome da Companhia Brasileira de Uzinas 1 e

talurp.;icas na importancia ele tre~e contos tre /, entos 

e setenta e quatro mil e novecentos réis( l3: 374~900) . 

Decimo íJO l~O que si to:l'w caso net)a tive do que si to ant!! 

rior qual o mez e a irl'l:portancia totA.l dl Oomtn da uom 

panhia Bra~ileira de Uzinas ' etalurgicas mencionado

nos com Y)rovant es re feridos no quesito decirno oitavo-

( 18) ?~SPdS'l'A :.H;ntre os comprovantes da recei t ·1 do dia 

desesete(l7)de Março de mil nr"l vecentos e trinta e tre

is(l933) ,encontrarnos a conta da Companhia Uzinas eta-

I • 



Metalur5icas ,referente ao mea de Dezembro de mil no

vecentos e trinta e dois(l932)n importancia total -

de quRtor~e contos quatrocentos e ci'ncoenta e seis• 

mil e cem réis(l4:456$100).VI~SIMO QUESITO:Em con-

sequencia das respostas aos quesitos anteriores po

dem os Senhores :peritos concluir:8. ) ue o cheque nu-

mero quinhentos e sessenta e um mil quinhentos e -

trinta e cinco(561535)na importancia de Héis.treze 

contos trezentos e sessenta e quatro mil e novecen~ 

tos réis(l3:364$900)mencionado na relação de Caixa 

do dia dezesete{l7)de 1iiarço de mil novecentos e trin 

ta e Lreis foi utilisada nessa data a conta do mez-

de Dezembro de mil novecentos e trinta e dois na

importancia de Héis quatorze contos quatrocentos e 

cincoenta e seis mil e cem réis em logar da conta

de Fevereiro de mil novecentos e trinta e treis,am 

bos da Companhia Brasileira de Uzinas Metalurgicas? 

b)Que a diferença de Réis um conto e oitenta e um

mil e duzent'ls réis(l:081.,$200)entre as reí'eridas -

contas está i'T"lcluida na narcela de Héis dez contos 

cento e vinte mil e quinhentos réis ( 10: 1201p500) re

í'erente ao dinheiro depositado no Banco do Brasil

constante na rela9ão de caixa do dia dezesete(l7)

de Março de mil novecentos e trinta e treis?~SPOª 

'rA :Sim.A)Os J?eritos che0 aram a concJ.:usão de que o

cheque numero quinhentos e sessenta e um mil qui-

nhentos e trinta e cinco{561535),na im:portancia de 

treze contos trezentos e setenta e quatro mil e nQ 

Yecentos réis(l3:374~900),mencionado da rela')ão de 

caixa de dezesete(l7)de ~arço de mil novecentos 

trinta e treis,foi utilisado para dar como recebi-

da nessa da ta a conta do mez de De~?,errJbro de mil n2 

vecentos e trinta e dois em lagar da conta de 'eve-

, 



'evereiro de mil novecentos e trinta e treis,ambas

da Companhia Brasileira de Uzinas Metalurgicas e i.§ 

to afirmam,porque , entre os com)rovantes da receita 

élesse dia encontra -se a conta de De 'Jembro de niil nQ 

v c tos e trinta e dois da predita Gompanhia na im 
~ortancia de qu~ torze contos uatrocentos e cincoen 

ta e seis wil e cem réis(l4 : 456 l OO)e não a de .l!'eve 

reiro de mi l novecentos e trinta e treis na irr.por-

tancia de treze contos trezentos e setenta e quatro 

mil e novecentos réis(l3 : 374~900 ) que corres:ponde a -

irnportancia do cheque em a-preço ; estando excluià.a a

hipotese de ter sido substiruida o conwrovante , por

que os peritos procederam ao exame ari timetico , isto 

é,son~ram todos os docwr.entos da receita ,inclusive 

de quatorze contos quatorcentos e

cincoenta e seis mil e cem réis e encontraram o to 

tal exato da arrecadação desse dia e constru1te da -

da relaoão de caixa .b)Siw . Sendo o cheque em apreço

de treze contos trec:>,entos e setenta e quatro mil e

novecentos réis(l3 : 374$900 )e tendo sido dada como -

recebida,conta de maior valor , claro é que a diferen 

ça de um conto e oitenta mil e du?..entos reis •••••• 

( 1:080$200) entre as referidas contas , só •)ode estar-

incluída na parcela de dez contos cento e vinte mil 

e quinhentos réis (l 0:120$500) recolhida. ao Banco do 

Brasil e constante da relação do caixa de dezesete-

(17 )de :Março de mil novrcentos e trihta e trei s .VI

G.h:SIMO PRIMEIRO QllliSITO: Consta da relacão "diaria -

de caixa"numero noventa (90) do dia dezoito(l8)de .d.bril 

de mil novecentos e trinta e t reis , assinada por Jo -
, 

se Gomes sob o titulo "Preparada -por '' os seguintes 1 

tens :A)Recebimentos nesta da. ta : Conta de conswüdo-·-

ree- quarenta contos oitocentos e cincoenta e nove -



nove mi l e trezentos réis(40:859~300),-Mercadorias 

e mão de obra-qutrocentos e cinco mil réis(405 ~000) 

Deposites de consumidores seicentos mil réis •••••• 

{ 600$000) Irn:Posto .!!'eder al-Eletricídade-novecentos e 

setenta e treis mil uinhent os r éis( 973 500)-Quotas 

de previdenci a -conta oito( B)-oitocent os e dezesete

mil e oitocentos réis(817$800)-Quotas de previden

cia conta dusentos e vinte e oito(228)·de tres de 

Abril-onze mil e dusentos réis(ll 200)-Rendas ope

rativas-li~açÕes-dusentos e vinte e oito(228)-de 

tres-dusentos e cincoenta e um mil e dusentos réis 

(251 200)•Rendas operativas-desligações-dusentos e 

vinte e oito de quatro(228-4)-oento e treze mil e 

cem réis(ll3$100)-Conta setenta e quatro(74)-dusen

tos mil réis(200 000)-B)-Total recebido nesta data: 

quarenta e quatro contos dusentos e trinta e um mil 

e cem réis(44:231$100)-c)-Dinheiro depositado ou 

transrerido para o escriptorio central:cheque nume

ro-trinta e tres contos quatrocentos e cincoenta e 

oito mil e dusentos réis(33:458 200)-D)-dinheiro de 

positado no Banco do Brasil-dez contos setecentos e 

setenta e dois mil e novecentos réis(l0:772 900)9Res 
, , -posta-sim. No quesito esta transcripto com exactidao 

o conteúdo da relação do dia dezoito de Abril de mil 

novecentos e trinta e tres-DECIMO SEGUNDO QUESITO:

Consta no livro diario auxiliar denominado "Caixa ~ 

cabimentos" no dia dezoito de Abril de mil novecen

tos e trinta e tres,á rolhas cincoenta e cinco(verso) 

a entrada da importancia de réis quarenta e quatro 

contos de réis duzentos e trinta e um mil e cem réis 

(44:231$10o)•·Respósta-S1m.No livro diario auxiliar 

denominado "Caixa recebimentos" consta a entrada da 

importancia de réis quarenta e quatro contos dusen

tos e trinta e um e cem réis(44:231$100)yno dia dez-

I 



dezoito de Abril de mil novecentos e trinta e tres, 

a ~olhas cincoenta e ~inco (verso).VIGESIMO TERCEI

RO QUESITO: Existe documento que prove ter sido a 

importancia de réis trinta e tres contos quatroceB 

tos e cincoenta e oito mil e dusentos réis( •••••••• 

33:458$200) depositãda no dia dezenove de Abril de 

mil novecentos e trinta e tre~,no Banco Boavista? 

No caso afirmativo existem nelle indicações que 

permittam saber se o ch~que numero tresentos e viB 

te e seis mil setecentos e tres(326$703) do Banco 

do Con~ercio e Industria de Minas Geraes a impor 

tancia de réms treze contos oitocentos e· trinta e 

quatro mil ~ quatrocentos réis(l3:834 400)yacba-

se inclusido na importancia iotal de réis trinta 

e tres contos quatrocentos e cincoenta e oito mil 

e dusentos réis(33:458$200)?-Respósta:-Sim.Nos roi · 

apresentado um recibo do Banco Boavista datada de 

dezenove de Abril de mil novecentos e trinta e 

tres da importancia total de trinta e tres contos 

quatrocentos e cincoenta e oito mil e dusentos 

réis(33:458$200) em cujo verso,vê-se o seguinte 

desdobramento:Bk o~ London & South America Limi

tada numero D. cento e dez mil dusentos e cincoen 

ta e quatro(ll0,254)-dezenove contos quatrocentos 

e dezenove mil e novecentos eéis.Banco Commercio 

e Industria de Minas Geraes nmaero tresentos e vin 

te e seis mil setecentos e tres(326.703)-treze con 

tos oitocentos e trinta e quatro mil e quatrocen

tos réis(l3:834$400)-The Royal Bk.o~ Canadá -nume

ro tresentos e vinte mil quinhentos e noventa( ••• 

320.590)-dusentos e quatro mil réis(204$000)-Réis 

trinta e tres contos quatrocentos e cincoenta e 

oito mil e dusentos réis(33:458$200)-VIGESIMO QUAg 

TO QUESITO:-Consta na caderneta do Banco do Brasil 



Brasil no dia dezenove de Abril de mil novecentos 

e trinta e tres o deposito de réis dez contos se

tecentos e setenta e dois nul e novecentos réis( ••• 

10:772$900)?-RESPÓSTA:- Sim.Oonsta na caderneta 

do Banco do Brasil,o deposito ahi feito em dezeno 

ve de Abril de mil novecentos e trinta e tres da 

importancia de dez contos setecentos e setenta e 

dois e novecentos réis(l0'772 900).VIGESIMO QUIN

TO QUESITO:-Nos comprovantes das importaneias meB 

cionadas nas alíneas dois,cinco,seis,da letra a) 

do quesito vigesimo primeiro acha-se com:prehend.i

da a conta do mez de :Março de mil novecentos e 

trinta e tres extrahida em nome da companhia Bra

sileira ·de Usinas Metallurgicas na importancia . 

total de réis treze contos oitocentos e trinta e 

quatro mil quatrocentos réis(l3:834 400),sendo, 

consumo réis treze contos dusentos e vinte e cin

co mil e tresentos réis(l3:225 300),imposto fede

ral réis tresentos e quarenta e quatro mil e sei~ 

centos réis(344 600) e quota de :previdencia réis 

dusentos e sessenta e quatro e quinhentos réis( ••• 

264$500)2RESPÓSTA:-Não.Entre os comprovantes,que 

examinamos e rererentes as alíneas dois,cinco e 

seis da letra a) do que si to vigesimo :primeiro, 

não encontramos a conta do mez de ~~rço de mil 

novecentos e trinta e tres,extrahidâ em nome da 

Companhia Brasileira de Usinas Metallurgica.s na 

importancia de treze contos oitocentos e trinta 

quatro mil e quatrocentos réis(l3:834 400)-VI

GESIMO SEXTO Q~SITO: o caso ne~ativo,aual o mez 

e a importancia total da conta da uompanhia Bra

sileira. de Uzinas J.úetalure;ica.s mencionado nos -

comprovantes referidos no quesito vigesimo quin 

to(25Q)?liESPOSTA:-Os ~eritos,encontraram entre-

( 



entre os comprovantes da receita do dia dezoito 

de Abril de mil novecentos e trinta e treis,uma 

compla da conta referente ao mez de Janeiro de

mil novecentos e trinta e treis da Oomr anhia Drª 

sileira de Uzinas Metalurgicas na importancia -

de quat~rze contos quatrocentos e quarenta e -

oito mil e duzentos(l4:448 260).VIGESIMO SETIMO 

~USITO :Em consequencia das r osposta aos quesitos 

anteriores podem os senhores peritos eoncluir q~ 
-A)O cheque numero trezentos e vinte e seis mil 

setecentos e treis(326703)do Banco Comercio e In 
dustria do .JJ:stado de ina s Geraes na importanacia 

de Héis treze contos oitocentos e trinta e quatro 

mil uatrocentos(l3:834$4 O)constante da rela -

ção de caixa do dia dezoito de Abr.il de mil nove

centos e trinta e treis foi utilisado para dar

como recebida nessa data ~ conta do mez' de Janei-

ro de mil novecentos e trinta e treis na im Jortan

cia de Héis quatorze contos quatrocentos e quaren

ta e oito mil e du~entos(l4:448~200)em logar da con 

ta de Março de mil novecentos e trinta e tres,am-

' bas da companhia Brasileira de Usinas Metallurgi-

cas?b)-a differença de réis seiscentos e trese mil 

e oitocentos réis(613$800)entre as referidas con

tas está inclusida na parcella de réis dez con

tos setecentos e setenta e dois mil e novecentos 

(11:772 900) referente ao dinheiro depositado no 

Banco do Brasil e constante da relaçao de caixa 

do dia dezoito de bril de mil novecentos e trin

ta e tres?BE PÓSTA:Sim.a) -üB :peritos chegam a col} 

alusão de que o cheque numero tresentos e vinte 

e seis mil setecentos e tres(326.703)do Banco Oo! 

mareio e Industria do ~stado do Minas Geraes na 

importancfa de treze contos oitocentos e trinta e 
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/J 

e quatro mil e quatrocentos réis(l3:834 400)oonstaB 

te da relação de caixa de deaoito de Abril de mil 

novecentos e trinta e tres foi inutilisado para dar 

como recebida nesta data a conta do mez de Janeiro 

de mil novecentos e trinta e tres na importanci~ de 

quatorze contos qua t rocentos e quarenta e oito mil 

e dusentos(l4:448$200)em logar da conta de Março de 

mim novecentos e trinta e tres,ambas da Oompanhia 

Brasileira de Usinas Metallurgicas e isto affirmam 

porque entre os comprovantes da receita desse dia, 

encontra-se a conta de Janeiro de mil novecentos e 

trinta e tres na importancia de quatorze contos 

quatrocentos e quarenta e oito mil e dusentos réis 

(14:448~200) e não a do mez de Março do mesmo anno, 

na importancia ' de treze contos oitocentos e trinta 

e quatro mil e quatrocentos réis(l3:834$400) que 

corresponde a importancia do cheque em causa;estaB 

do excluida a hypothese de ter sido substituido o 

comprovante porque os peritos procederam ao ex~ne 

arithmetico,isto é,sommaram as im:Portancias de to 

dos os comprovantes que constituiram a receita de~ 

se dia inclusive o da im:Portancia de quatorze cog 

tos quatrocentos e quarenta e oito mil e dusentos 

réis(14:448~200) e a somma coincidiu com o total 

constante da relação do caixa-b)-Sim,sendo o che

que em causa de treze contos oitocentos e trinta 

e guatro mil e quatrocentos réis(l3:834~400)e te~ 

do sido dada como recebida conta de maior valor, 

claro é que a differença de seiscentos e treze mil 

e oitocentos réis(613 800)entre as referidas oon 

tas,está incluida na parcella de dez contos sete

centos e setenta . e dois mil e novecentos réis 

1~:772$900) recolhida ao Banco do Brasil e oonstan 



ll 
constante da relação do caixa de dezoito de Abril 

de mil novecentos e trinta e tres.Vig simo oitavo 

quesito:-Quaes as datas constantes no bazão de 

Grandes Consumidores referente aos pagamentos das 

contas da Companhia Brasileira de Usinas Metallur

gicas abaixo mencionadas? Cont de Dezembro de mil 

novecentos e trinta e um-Consumo-seis contos qua

trocentos e cincoenta mil e dusentos réis(6:450 200) 

Imposto federal-cento e quarenta e seis mil nove

centos e oitenta e dois réis(l46$982)total-seis con 

tos quinhentos e noventa e sete mil cento e oitenta 

e dois réis(6:597$182)-Conta de Janeiro de mil nove

centos e trinta e dois-Consumo-seis contos dusentos 

e noventa e seis mil e quinhentos réis(6:296 500)

Imposto iederal-cento e quarenta e tres mil e nove

cen~os réis(l43 900)-~uota de previdencia-cento e 

vinte e cinco mil e novecentos réis(126~900)-Total 

seis contos quinhentos e sessenta e seis mil e tre

sentos réis(6:566$300)-0onta de .!!'evereiro de mil no

vecentos e trinta e dois-Consumo-oito contos cento 

e cincoenta mil e tresentos réis(8:150$300)-Imposto 

~'ederal-dusentos e seis mil e quatrocentos réis( ••• 

206$400)-Quota de previdencia-cento e sessenta e 

tres mil réis(l63$000)-total-oito contos quinhentos 

e dezenove mil e setecentos réis(8:519$700)-Conta re 
Março de mi~ novecentos e trinta e dois-consumo-no

ve contos tresentos e oitenta e quatro m11 réis( ••• 

9:384$000)-Imposto .b'ederal-dusentos e trinta e oito 

mil e oitocentos réis(238$800)-Quota de previdencia 

cento e oitenta e sete mil e setecentos réis(l87$700) 

Total-nove contos oitocentos e dez mil e quinhentos 
' réis(9:810$500)-Conta de Abril de mil novecentos e 

trinta e dois-Consumo-treze contos oitocentos e 



e dois mil e quinhentos réis(l3:802~500)-Imposto 

Federal-tresentos e sessenta e um mil e quatrocen 

tos réis(361$400)-Quota de previdencia-dusentos e 

setenta e seis mil e cem réis(276 loo)•Total-qua

torze contos quatrocentos e quarenta mil ré~s( ••• 

14: 44o ooo) -conta de Maio de mil novec.ent os e t ri,g 

ta e dois-Oonsumo-dez contos quinhentos e oitenta 

mil e setecentos .réis(l0:58o ooo)-Imposto Federal

dusentos e setenta e dois mil e q ua trocento s réis 

(272$4oo)-Quota de previdencia-dusentos e um mil 

e seiscentos réisÇ20l$6oo)-total-onze contos ses

senta e qua~ro mil e seteoentos-(11:064$700)-Cog 

ta de Junho de mil novecentos e trinta e dois-Cog 

sumo-sete contos seiscentos e setenta e tres mil 

e tresentos réis(7:673 3oo)-Imposto ..l!'ederal-cento 

e oitenta e seis mil' e novecentos réis(l86$9oo)

QMota de previdencia-cento e cincoenta e tres mil 

e quinhentos réis(l53 5oo)-Total-oito contos tre

ze mil e setecentos réis(8:013$7oo}-Conta de Julho 

de mil novecentos e trinta e dois-Consumo-treze 

contos dusentos e quatro mil e cem réis -Imposto 

Federal-tresentos e quarenta e quatro mil réis-

(344 ooo)-Quota de previdencia-dusentos e sessenta 

e quatro mil e cem réis(264 loo)-Total-treze con-

tos oitocentos e doze mil e dusentos réis(l3:812$200). 

Conta de A~osto de mil novecentos e trinta e dois

Consumo-treze contos setecentos e noventa mil e 

quinhentos réis (13:79o$5oo)-Imposto .ll'ederal-trese,g 

tos e sessenta mil e dusentos réis(360~2oo)-Quota 

de ~revidencia-dusentos e sessenta e cinco mil e o! 

tocentos réis(265$8oo)-Total-quatorze contos quat~ 

centos· e vinte e seis mil e quinhentos réis(l4:426~500 

Conta de Setembro de mil novecentos e trinta e dois-



dois:-Consumo-treze contos quinhentos e quarenta 

e nove mil e quatrocentos réis(l3:549~8oo)-Impos 

to ~ederal-tresentos e cincoenta e quatro mil e 

··tresentos réis ( 354 300) -Quota de :previdencia-du

sentos e setenta e um mil réis(271 ooo)-Conta de 

Outubro de mil novecentos e trinta e dois-Consu-

mo-quatorze contos oitocentos e oitenta e tres 

mil e dusentos -réis(l4:883 2oo)-Im:posto l!'ederal

tresentos e noventa e um mil e oem réis(39l~loo) 

Quota de :previdencia- dusentos e noventa e sete 

· mil e setecentos réis(297~7oo) -Total-quinze con . -
tos quinhentos e setenta e dois mil réis(l5 : 572~ooo) 

Conta de Novembro de mil novecentos e trint e 

dois-Consumo-oito contos dusentos ' e treze mil e 

nove~entos réis ( 8:213$ 90o) - Im:po sto J!'ederal- dusen 

tos e tres mil e dusentos réis(203 2oo) - Quota de 

:previdencia•cento e sessenta e quatro mil e tre

sentos réis(l64 3oo )-Total-oito contos quinhentos 

e oitenta um mil e quatrocentos réis (8: 581 4oo ) 

Conta de Dezembro de mil noveàentos e trinta e 

dois- Consumo- treze contos oitocentos e dezoito 

mil e novecentos réis ( 13: 818 9oo ) - Im:posto .B'eder 1-

tresentos e sessenta mil e oitocentos réis(360$8oo) 

Quota de :previdencia- dusentos e setenta e seis mil 

e quatrocentos réis(276~4oo )-Total-quatorze contos 

quatrocentos e cincoenta e seis mil e cem réis ( ••• 

14:456 loo) - Conta de Janeiro de mil novecentos e 

trinta e tres - Uonswmo- treze contos oitocentos e DQ 

ve miiL e seiscentos réis (l3 :809 · 6oo) - Im:posto .!!'eéie

ral- tresentos e sessenta e dois mil e quatrocentos 

réis(362 4oo) - Quota de :previdencia- dusentos e se

tenta e seis mil e dusentos réis(276 2oo)-R s:pÓsta : 

No livro Razão de Grandes Uonsumidores consta como 



como tendo sido pa·Jas as contas da Companhia .Brasi

leira de Usinas Metallurgicas nas seguintes datas : 

Conta de Dezembro de mil novecentos e trinta e um,em 

seis de Fevereiro de mil novecentos e trinta e dois-

conta de Janeiro de mil novecentos e trinta e dois

em nove de Março de mil novecentos e trinta e dois

conta de J!'evereiro de mil novecentos e trinta e dois-

em seis de Abril de mil novecentos e trinta e dois

conta de Março de mil novecentos e trinta e dois- em 

dezoito de Maio de Mil novecentos e trinta e dois -

Conta de Abril de mil novecentos e trinta e dois,em 

seis de Julho de mil novecentos e trinta e dois- Con

ta de Maio de mil novecentos e trinta e dois , em tres 

de A~osto de mil novecentos e trinta e dois - conta 

de Junho de mil novecentos e trinta e dois , em dezes~ 

te de Agosto de mil novecentos e trinta e dois . Conta 

de Julho de mil novecentos e trinta e dois,em quinze 

de Setembro de mil novecentos e trinta e dois-Conta 

de A~osto de rrll novecentos e trinta e dois , em dez~ 

nove de Outubro de mil novecentos e trinta e dois -

Conta de Setembro de mil novecentos e trinta e dois , 

em dezoito de Novembro de mil novecentos e trinta e 

doisyConta de Outubro de mil novecentos e trinta e 

dois em cinco de Janeiro de mil novecentos e trinta e 

tres- conta de Novembro de mil novecentos e trinta e 

dois em dois de Fevereiro de mil novecentos e trinta 

e tres- Oonta de Dezembro de mil novecentos e trinta 

e dois em dezesete de Março de mil novecentos e t ri:g 

ta e tres- Conta de Janeiro de mil novecentos e trin

ta e tres em dezoito de Abril de mil novecentos e 

trinta e tres-.Vigesimo nono quesito :As relações di~ 

rias de caixa das da tas menci onadas na res:pósta ao q u~ 
, 

sito anterior estão todas ac•signadas por José Gomes . S.Qb 



sob o titulo •:preparado por"?Nos comprovantes des

sas relações constam as contas e importancias men

cionadas no quesito vigesimo oitavo?Res:pósta-Sim. 

Todas as relações rereridas contém a assignatura 

José Gomes e nos respectivos comprovantes,constPil 

as contas e importancias mencionadas no quesito 

vigesimo oitavo. TRIGESD,tO Q~SITO: Do exame da r e

laqão diaria de caixa e respetivos comprovantes

de vinte e sete de Maio de mil novecentos e trinta 

e dois quaes os mezes doo contas e res:petiva ~' impor 
... 

tar'cias que S?O dadas como cobradas nesse dia e re 

rerente aos seguintes:Forte de são Luiz-Conta de -

luz e rorça-Tele~raphos-Villa Pereira Carneiro(con 

ta numero cem e vinte e tres)-Idem(conta numero cem 

e vinte e dois)-Correios(conta numero cem e vinte e 

quatro)-Segundo Batalhão de caç dores?RespÓsta-Do 

exame da diaria de caixa,digo,exame das relações 

diarias de caixa;do dia vinte e sete de Maio de 

mil novecentos e trinta e dois en~ntramos cÓ:pias 

êecontas comprovando o recebimento das seguintes 

contas-: Repartição Geral dos Correios-Novembro de 

mil novecentos e trinta e um-tresentos e quarenta 

e seis mil setecentos e cincoenta réis(346 ?oo)-De 

zembro de mil novecentos e trinta e um-tresentos e 

vinte e cinco mil dusentos e cincoenta réis(325$250) 

Janeiro de mil novecentos e trinta e dois-tresentos 

e oitenta e um mil e oitocentos réis(381 Soo)-Felici 

ano Sodré cento e trinta e cinco(l35)São Gonçalo-Abril 

de mil novecentos e trinta e dois-quinze mil e cem 

réis(l5$100)-Districto Telegraphico-outubro de mil n2 

vecentos e trinta e um-tresentos e setenta e quatro 

mil e quinhentos réis(3?4 500)-Janeiro de mil novecentos 
' 

e trinta e dois-tresentos e oitenta e um mil e oitocen-



oitocentos réis(38l$800)-Villa Pereira Carneiro

Janeiro de mil novecentos e trinta e dois-vinte 

e sete mil e setecentos réis(2?$?00)-FÓrte de Im

buhy-Dezembro de mil novecentos e trinta e ura-du

sentos e dezoito mil e quatrocentos réis(218$400) 

Janeiro de mil novecentos e trinta e dois-dusentos 

e setenta e oito mil e tresentos réis(2?8$300)-Fe

vereiro de mil novecentos e trinta e dois-dusentos 

e trinta mil e cem réis(230 100)-Março de mil nove

centos e trinta e dois-dusentos e cincoenta e um 

mil . essetecentos réis(251$?00)-Abril de mil noveceg 

tos e trinta e dois- tresentos e um mil e novecentos 

réis(30l$900)-Segundo batalhão de caçadores-Dezembro 

de mil novecentos e trinta e um-cento e setenta e 

dois mil réis(l72~000) -Janeiro de mil novecentos e 

trinta e dois- cento e noventa e nove mil e novecen

tos réis(l99$900 )-Fevereiro de mil novecentos e trig 

ta e dois- cento e cincoenta e cinco mil réis(l55$000) 

Sector Léste-Janeiro de mil novecentos e trinta e dois 

quarenta mil e oitocentos réis(40$800)-.E'evereiro de 

mil novecentos e trinta e dois- cincoenta e tres mil 

réis(53$000) -Março de mil novecentos e trinta e dois

quarenta mil e oitocentos réis~40 800) -Abril de mil 

novecentos e trinta e dois- quarenta e nove mil réis 

(49 000)-FÓrte de são Luiz- Janeiro de mil novecentos 

e trinta e dois- dusentos e c~ncoenta e cinco mil réis 
. 

(255$000) - Janeiro de mil novecentos e trinta e dois-

quarenta e oito mil e seiscentos réis(48 600)-Fevere! 

ro d mil novecentos e trinta e dois- dusentos e cin

coenta e cinco mil réis (255 000) -Fevereiro de mil no

vecentos e trinta e dois- cento e vinte mil e quatro

centos réis(l20$400)-TRIGESIMO PBIMEIRO ~UESITO :·QMal 

a importancia do desfalque apurado de accordo com o 



o ~e de livros , richas , relações diarias de caixa , 

comprovantes e outros documentos , é de setenta e oi

to contos quatrocentos e sessenta e nove mil e du

sentos réis (78 : 469$200 ). setenta e oito contos qua

trocentos e sessenta e nove mil e dusentos réis-

Q.UESrros SUPPLEMEN'E.A:BBS APJ:llis:b:N'EADOS Pll:LO ACCUSADO, 

NO CORRER DA PERIGIA.-Primeira série-Primeiro que

sito-o laudo apresentado a dezesete de Junho do cor 

·rente anno,pelos peritos nomeados e compromissados 

perante a segunda Delegacia Auxiliar,é obscuro,in

completo ou equivoco nas respostas dadas aos ques1 

tos então rormulados? RESPOSTA:-Parece aos peritos 

fugir da natureza do exame para que ~oram designa

dos,esca:pando-lhes mesmo com:petencia para jul~arem 

se o laudo apresentado a dezesete de Junho do corre~ 

te anno,pelos peritos nomeados e compromissados p~ 

rante a Segunda Dele~acia Auxiliar , é obscuro , incom 
' , pleto ou equivoco nas respostas dadas aos quesitos 

então formulados . SEGUNDOQJESITOT-0 livro exhibido 

•Registro de comprovantes• orrerece a prova da ori 

~em dos lançamentos nelle feitos? RespÓsta :-0 li

vro exhibido •Registro de comprovantes" é escript~ 

rado diarialliente sem individuação e clareza assig~ 

lando syntaeticamente a :procedencia dos l ançamentos 

nelle reitos , di~o , procedencia dos lançamentos nelle 

reitos . rERCEL,O Q.Ul!:SITO:-Tal livro í'oi escripto por 

uma só :pessôa? No caso negativo , á simples inspecção 

occular notam os senhores peritos pela cor da tinta, 

unirorme,hajam sido as paginas escriturados de um 

só jacto , embora corres:pondendo a cada etapa confia

das as pessôas que ~elle interviram1 Quantas :paginas 

foram escripturadas e de que data? RespÓsta :-o livro 

referido neste quesito, roi escri:pturado por tres pe§ 



• 

~essOas.o primeiro,de folhas um a treze verso,no ~e

riodo de primeiro de Janeiro a trinta e um de Março 

de mil novecentos e trinta e tres(~arte desse dia) o 

segundo,de folhas treze verso a quatorze,parte do 

dia trinta e um de Março de mil novecentos e trinta 

e tres e o terceiro de folhas quatorze verso a trin 

ta e sete no periodo de primeiro de Abril a trinta 

de Agosto de mil novecentos e trinta e tres.A tinta 

em~regada ~ara a escri~turação,é da mesma côr,a es

cri~ta é uniforq~.e,não -podendo os peritos informar ~ 

se a escrituração foi ou não feita de um só jato.A

cha-se o li.vro mencionado, escriturado de folhas um 

a trinta e sete sendo iniciado em primeiro de Janei . -
ro de mil novecentos e trinta e treis e escriturado 

até trinta deAgosto do mesmo ano. UABTO QUESITO:~ue 

é com~rovante em contabilidade? 8POSTA:Nm contab!

lidade,sáo col11J)rovantes,os documentos que mereçam -

fé ,jurídica e contabil, oue se encontrem com forma

lidades legaes, que se.j am reconhecidos :pelas :partes 

litigantes ou i nterescadas,que sirvaL de base a la.Q 

çamentos,oue :provem os fatos ou atos adrninistrati

vos.Os comprovantes em contabilidade Uomercial ,são 

todos os documentos autenticas e legaes que dão o

rigem e servem de base aos lançamentos iniciaes,ao 

re istro de todos os fatos administrativos,os qua

es em face das disnosiçÕes e interpreta 1Ões do CQ 

digo Comercial são os seguintes:As faturas e notas 

de entrega,as faturas e notas con1 recibo legal,os

extratos correntes devidamente legalisados em face 

da ligação vigente,os contratos originaes ou copia~ 

a correspondencia el)istolar ,notas e demonstrações 

reconhecidas em harmonia pelos Diretores,Socios etc. 

Em contabilidade tarnbem são consiclerados como com

l)rovantes,as notas,fichas,demonstrações,normas ou-

I 



ou formulas,desde que as importancias nas mesmas 

constantes e respetivos h 'i storicos se encontrem-

em perfeito acordo com o Livro Diario.QUI1~0 Q~ 

SITO:Os comprovantes a que aludem os quesitos -

formulados pela Uomnanhia Brsileira de ~nergia ~

letrica,tem al~m requesito de autenticidade,de 

individuao.ão e claresa,ou incidem na censura que 

o primeiro laudo lhos irrogou?Por sua vez,~rodu

zem eJes a certeza da origem dos lançamentos fei 

tos nos livros exibidos ou nas "Relações diarias 

de Uaixa"?BESPOSTA:Os comorovantes aludidos nos

quesitos formulados p.ela. Companhia Brasileira de 

~nergia Eletrica,São:Para o recebimento das con

tas dos pequenos consumidores,o canhoto dos reei 

bos que aos mesmos é dado quando pagam suas con

tas referentes ao consumo mensal e para o recebi 

mente das contas dos grandes consumidores ,urna C.Q 

pia,datilografada,da conta a que se refere o re 

bimento.Verif'icararn os peritos que todo~ os docy 

mentes acima ref'eridos,tem a mesma f'orma,tendo 

sempre a Companhia Brasileira de ~nergia Eletri 

ca adotado · esse sistema de comprovantes .Presumem 

os peritos que os canhotos e copias apresentadas 

correstlondem efetivamente aos recibos extraídos-

e entregues aos consumidores,tanto mais quanto as 

importancias nos mesmos canhotos e copias assi~ 

ladas cof'erem exatamente com as quantias lançadas 

nos livros . SEÁTO QUESITO: uaes as contas encont~a 

das em aberto,pelos Senhores Peritos no Livro Ra-
... 

sao dos Grandes Consurnidores?:RESPOS'.rA: No Livro E@:. 
... 

sao de Grandes Gonsumidores,encontram-se em aber-

t ') as seguintescontas :Fortaleza de Santa Cruz co,n 

tra de De7,embro de mil novecentos e trinta e dois , 



dois,na importancia de um conto duzentos e oitenta 

e quatro mil e quatrocentos réis(1: 284~400);Setor 

de Leste,conta de Julho de mil novecentos e trin

ta e dois,setenta e sete mil e quinhentos réis e 

conta de Outubro de mil novecentos e trinta e do-

is sessenta e um mil e duzentos réis.Delegacia Fi§ 

cal no ~stado do Rio de Janeiro,conta de Março de 

mil novecentos e trinta e dois,setenta e einco mil 

e quinhentos réis,Julho de mil novecentos e trinta 

e dois dezenove mil e seicentos réis,A~osto de mil 

novecentos etrinta e dois,trinta. e um mil e quat,ro 

centos réis, -Se tembro de mil novecentos trinta e 

dois cü1coenta e ,inco 1 il e novecentos cr-éis;Min!s 

terio da Agricultura,conta de Junho de mil novecen 

tos e trihta e dois-cinco mil e trezentos réis,AgQs 

to de mil novecentos e trinta e dois-cinco mil e -

trezentos réis.SEGU~ SERtE-PRIWffiiRO QUESITO:Qual 

o cromqrovante apresentado aos sehhores peritos pa

ra afirmarem,em resposta ao quesito decimo oitavo

proposto ~ela Companhia Brasileira de ~ner~ia ~le

trica,não se achar compreendida a conta de .B'evere_! 

ro da Companhia Brasileira de Uzinas IJJ.etalurgicas, 

na importancia de treze contos trezentos e seten

ta e quatro mil e novecentos réis(l'3:374 900)?rrem 

ele qualquer elemento de autenticidade?RES ~'OSTA:

O com-provante apresentado, é uma copia da conta de 

Dezembro de mil novecentos e trinta e dois,na im

portancia de quatorze contos quatrocentos e cin

coenta e seis mil e cem réis(l4:456~100) . Nease

comprovante não se via qualquer assinatura ou de

claração do Uaixa .Pela verif'ica-são aritimetica pro 

cedida conf'orme explicação contida na resposta ao 

que si to vi, esirno da Companhia Brasileira de l!:ner-
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Energia Eletrica,os ·peritos aceitam-n•o como verd~ 

deiro.SEJUNDO Q.lJESITO : ~ual o comnrovante numero oi 

tenta e cinco de onze de 'ibril de mil novecentos e 

tri nta e treis e se nele ha ref erencia ao mez a -

que se ref ere a conta de atheis e Companhia. BES

POSTA :O comprovante numero oitenta. e cinco de onze 

de bril de mil novecentos e trinta e treis,é a r~ 

lação Diari a do Uaixa,nela,não consta ~ mez a que 

se r efere a conta de ' theis e Com~anhia,consta en

t r etanto nos compr ovantes, oase de sua or~anisação, 

que a conta supra, ref ere- se ao mez de ..!:!'evereiro de 

mil novecentos e trinta e trei s. TERCEIRO Q'UESITO:

Que comprovantes a Companhia exibe para ~retender• 

pelo quesito nnumero vinte e seis que a conta rec~ 

bi da da Metalur ica,em dezoito de bril de mil no 

vecentos e trinta e treis,ref ere-se a Janeiro e não 

a Março?RESPOS1~:0 comprovante exibido pela Compa

nhia,é uma copia da conta da Companhia de Uzinas Me

talurgicas referente ao mez de Janeiro de mil nove

centos e trinta e treis na ·imuortancia de quatorze 

contos quatorcentos e quarenta e oito mil e duzen~ 

tos réis(l4 : 448$200) ynão se vendo na mesma,qualquer 

escripto ou assignatura do caixa .Pela explicação 

contida na respósta ao quesito vinte e seis da co~ 

panhia Brasileira de Ener~ia Eleotrica,os peritos 

acceitam-no como verdadeiro . Quarto quesito :O sys 

tema de escripta e lançamento do caixa que desde 

vinte quatro de Julho do corrente anno,difere do 

anterior,sendo naquelle,detalhada a conta de cog 

sumidores,com indicação nominal das contas pagas e 

comprovantes assignad.os pelo caixa , o que não era 

até então praticado? Resposta: - Sim. A Companhia 

Brasileira de Energia Electrica,ad.optou d.esd.e a 

( 



a é~oca referida,o desdobramento,com individua ão, 

no verso das relaçÕes diarias do caixa,das contas 

recebidas dos grandes consumidores,cujos comprovan 

tes são assignados pelo caixa,~raxe esta,que até 

então não aà.o~tavam.Quinto quesi·to:-Pelos compro

vantes exhibidos,systema então da escripta do ca1 

xa,e documentos exhibidos,pódem os senhores peri

tos attribuir ou imnutar ao accusado que por elle 

fôra cometido qualquer desfalque ou facto,digo,ou 

falta encontrada na Contabilidade? Resposta:-Pelos 

comprovantes e documentos exhibidos,systema então 

da escri .ta do caixa,os peritos verificaram que 

existe uma differença de setenta e oito contos qu~ 

trocentos e sessenta e nove mil e dusentos réis( ••• 

78:469$200) e apuraram que essa differença,refere

se a contas recebidas e não entradas em caixa,seB 

do que: quinze contos quatrocentos e sessenta e 

nove mil réis(l5:469 000) foi recebido :por Rubem 

Lopes,sessenta e dois contos seiscentos e cincoe~ 

ta e cinco mil réis(62:655'000) por José ornes e 

tresentos e quarenta e cinco mil e'dusentos réis 

(345$200) referente a conta do Forte de Imbuhy do 

mez de Julho de mil novecentos e trinta e dois, 

o documento junto aos autos,não esclarece quem a 

recebeu,~uanto a autoria,envolvevendo a mataria 

circumstancias de apreciação impertinente ao obj~ 

cto da pericia,deixam os peritos de responder 

afirmativa ou negativamente a este quesito.Terce! 

ra Série-PRIMEIRO QUESITO:-Qual a somma total das 

contas cobradas e recebidas por José Gomes no pe

rioêbde ~rimeiro de Janeiro de mil novecentos e 

trinta e urn a vinte de Abril de mil novecentos e 

trinta e ~es,não computadas as que a Companhia 
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~ , 
Companhia alle a nao terem entrado em caixa? Re$Po~ 

ta-A somma total das contas cobradas e recebidas por 

José Gomes no periodo de prio de Janeiro de mil n2 

venentos e trinta e um a vinte de Abril de mil no

vecentos e trinta e tres,não computadas as que a 

Companhia allega não terem entrado em caixa,é de 

quatorze mil contos quatrocentos e dezesete con-

tos quatrocentos e dezenove mil seiscentos e cin

coenta e oito réis(l4.41?:419 658).SEGUNDO QUESI

TO:-Qual a importancia que dentro do mesmo perio

do,recebeu a companhia em cheques,em dinheiro de

~ositado no Banco do Brasil,nesta cidads e em ou

tros valores,se houver? Hes~ósta:-A Companhia,den 

tro do mesmo periodo,recebeu a importancia de qu~ 

torze mil contos quatrocentos e dezesete mil qua

trocentos e dezenove,digo,quatorze mil contos qu

digo,quatorze mil quatrocentos e dezesete contos 

quatrocentos e dezenove mil seiscentos e cincoenta 

e oito réis(l4a41?:419 658) assim discrimina.da:

depositado no Banco do Brasil-nove mil tresentos e 

noventa e nove contos cento e vinte e seis mil 

quatrocentos e quarenta e nove réis(9.399:126$449). 

Recolhido ao escriptorio:em cheques:quatro mil 

quinhentos e oitenta e tres contos setecentos e 

noventa e tres mil dusentos e nove réis(.l ••••••••• 

4.583:?93 209)-Em dinheiro papel:-quatrocentos e 

dez contos de réisf410:000 000)-Em di11heiro prata: 

vinte e quatro contos e qui11hentos mil réis( •••••• 

24:500$000) ·-cinoo mil e dezoito contos dusentos e 

noventa e tres mil dusentos e nove réis(5.018:293$209) 

A companhia recebeu ainda vinte apolices da divida 

publica da União do valor de um contos de réis( •••• 

1:000$000) cada uma de aocOrdo com a declara ão 



declaração constante no roda~é da relação diaria 

do · caixa do dia vinte e um de Julho de mil nove-

centos e trinta e· doisrComo a importancia relat! 

va a estas a~olices,não constava na receita ou 

des~esa desse dia,~edimos explicação a Companhia, 

que nos apresentou o comprovante numero treze e 

por elle verificamos tratar-se de vinte apolices 

da divida Publica do valor de um conto de r'is 

oada uma,ao portador,juros de cinco por cento ao 

anno,de numeros oitocentos(800) a oitocentos e 

tres(803),tres mil novecentos e dezesete(3.917) 

a tres mil novecentos e dezenove(3.919),onze mil 

novecentos e quatorze(ll.914) a onze mil novecen 

tos e dezeseis(ll.916) e onze mil novecentos e 

sessenta e seis(ll.966) a onze mil novecentos e 

setenta e cinco(ll . 975) que ~oram cau«ionadas 

em Março de mil novecentos e dez no M:inisterio 

da Marinha como garantia do fornecimento de ene_!: 

~ia a ilhas da Bahia de Guanabara,cujo deposito 

foi levantado em vinte e um de Julho de mil no-

vecentos e trinta e dois e segundo verificrunos 

essas a:polices estavam debitadas a conta de de

:posi tos es:peciaes e cu,ja conta foi fechada após 

o recebimento dos respectivos titulos que pas

saram :para o debito da conta titulos negocia

veis . Nictheroy,dezeseis de Setembro de mil no

vecentos e trinta e tres -Heitor Barc llos Collet 

Olyntho Guédes Pinto.-Companhia Brasileira de 

Energia ~lectrica-Wiotheroy-trinta d& Maio de 

mil novecentos e trinta e dois-Memorandum in

terno-lefer encia· Para-venda-Nota-Recebimentos

Cauoão-seiscentos e ~uarenta mil réis(640 0009 

Descontos-un contos oitocentos e sessenta e dois 



dois mil réis(l : 862;n~OOO) -.hlstaJ!lJ?ilha-m11 dusen

· tos e setenta e quatro- cento e cincoenta mil

mil dusentos e setenta e nove- sessenta e seis 

mil-mil tresentos e trinta e cinco -vinte e 

um mil-mil oitocentos e quarenta e um-oito mil-
,., 

Segundo Batalhao de Caçadores- Conta-Abril-Conta-

dez mil cento e trinta e sete-Companhia M.anuf'a

cto a Fluminense-conta-quatro mil seiscentos e 

trinta e sete-mil setecentos e noventa e oito- · 

oito mil-total-mil quatrocentos e setenta e dois 

dez mil-dez mil dusentos e vinte- seis mil e oi-

tocentos-dez mil cento e oitenta e um- seis mil 

e oitocentos-Recebimentos - lí aqão- cento e oito 

mil e oitocentos- religação- cento e vinte e ura 

mil e quinhentos -Amz . tresentos e cinco mil e 

novecentos-Consumo- tres contos seiscentos e 

cincoenta e um mil- cento e noventa e um mil e 

oitocentos- quinze contos setecentos e noventa 

e seis mil e novecentos réis-vinte contos oitQ 
, ... 

centos e quinze mil e novecentos reis- cauçao-

vinte-mil-ligação- tres- seiscentos-Armz dois

seiscentos-G. Condrs . dois -mil- dez mil tresentos 

e cincoenta e quatro-oito mil •dez mil tresentos 

e cincoenta e nove- treze mil e novecentos-dez 

mil tresentos e sessenta e tres-tres mil e qu! 

trocentos-dez mil tresentos e sessenta e cinco-

quatro mil-Documento referido no quesito setimo 

da série organisada pela policia e adaptados p~ 

lo douto~ Promotor Publico•.Á folhas cento e 

sessenta e cinco consta o documento do theor se 
, 

guinte :-•Primeiro districto de artilharia- de co~ 

ta- Commando do sector léste- Nictheroy,dezoito de 

Agosto de mil novecentos e trinta e tres-Ao se-

T 
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..... 

Ao senhor Director da Companhia Brasileira d e Bner 

gia Electrica-cordeaes SaudaçÕes-Em resposta a sua 

carta datada de hoje,informo que as contas de Ener 

~ia electrica fornecida. a este Quartel General,em 

Julho e outubro nas im:portancias de setenta e se

te mil e quinhentos e sessenta e um mil e dusentos 

' réis,foram :pa~as em trinta de Julho e trinta e um de 

outubro respectivamente tudo do anno findo,estando 
, 

os recibos firmados por Jose Pereira Gomes .Flavio 

Queiroz Nascimento-coronel commandante-(Bstavam 

os carimbos do theor seguinte:-Reconheço firma 

Flavio ueiroz Nascimento-Rio de Janeiro,vinte e 

seis de Agosto de mil novecentos e trinta e tres• 

Em testemunho,estava o signal :publico da verdade

Antonio de Alvarenga Freire-Reconheço a firma e 

signal :publico de Antonio Alvarenga Freire-Nicth~ 

roy,vinte e oito de Agosto de mil novecentos e 

trinta e tres-Em testemunho estava o si~nal :publi 

co da verdade-Olavo Marci~no de Moraes Lamego-Á -

folhas centos e sessenta e seis o documento do t~ 

or seguinte:Ministerio da Guerra-'rimeiro Distri ... , 

cto de Artilharia de Gosta-Setor de Leste-Ga~ital 

Eederal-Em dezoito de Agosto de mil novecentos e 

trinta e treis.Numero mil duzentos e quarenta e ~ 

treis.Do commadante do :primeiro Gru:po de Artilha

ria de Uosta-Ao senhor diretor da Companhia Bra

sileira de Energia Eletrica.leferericia-Duas con

tas do mes de Dezembro de mil novecentos e trin

ta e dois-Assunto:Res:ponde uma carta sobre forne

cimento de luz e energia eletrica.Senhor Diretor

Em resposta a vossa carta de hoje,versando sobre 

fornecimento de energia e lus eletrica,tenho a in

formar-vos que existem no arquivo desta .l!'ortaleza 

duas contas relativas a tais fornecimentos,no mez 



mez de Dezembro do ano f'indo :uma na importancia -

de novecentos e setanta e oito mil e quatrocen

tos réis(978~100) e outra na de t r ezent os e seis 

mil réis(306 OOO) , ambas aqui recebidas em trinta 

e um do ::predito mes :pelo Senhor José .Pereira Go

mes, que f irmou os recrbos respectivos . .. ntonio .ier 
I 

nandes ntas -renente Coronel Comandante-continha 

dois carirr•bos com os seguintes d~zeres :Kecomheço 

f irma de Antonio f ernandes Dantas .Bio de Janeiro 

vint e e seis de A, ,os to de mil novecentos e trinta 

e treis . ~m testemunho -estava o signal ::publico-da 

ver dade . \.ntonio de Alvarenga ..t!'reire . -Reconheço a 

f'irma e si~nal ::publ i co do tabellião ~ntonio de Al 

varenga Freire . Nictheroy,vinte e oi t o de Agosto -

de mil novecentos e trinta e treis .~m t estemuru1o-

estava o si 0 nal ::publico -da verdade -Olavo Marciano 

de Moraes Lamego . - ~ :folhas cento e sessenta e se 

te consta o documento do teor s c·~uinte : I io de Ja

neir o.vinte e dois de A~osto de mil novecentos e 

trinta e treis . Senhor Doutor João Noronha Santos 

Muito digno Diretor da •om::panhia Brasileira ~ner

gia Bletrica-Niteroi -Acusamos sua oarta de vinte 

e um do corrent e e respondendo a mesma e retificq.n-

do os di~eres de nossa carta de dezenove, devemos 

informar sobre as contas o seguinte :Conta de Juhho 

de mil novecentos e trinta e dois -::pa o em quator

ze de Julho de trinta e dois-Bubem Lo:pes . ~onta de 

Julho de mil novecentos e trinta e dois ::pa~o em -

oito de Agosto de trinta e dois -José Gomes .Comta 

de A:>osto de mil novecentos e trinta e dois-::pago 

em treze de Setembro de trinta e dois- José Gomes . 

Conta ele Se t embro de mil novecentos e trinta e -

dois- ::pago em onze de Outubro de tripta e dois -Jo

se Gomes . Conta de Outubro de mil novecent os e -



e trinta e dois ~ago em quatorze de Novembro -

de mil novecentos e trinta e dois-.Tose Gomes.

Conta de Nov mbro de mil novecentos e trinta e 

dois ~auo em nove de De7Jemoro ·de trinta e dois

José Gomes.Conta de Dzembro de mil novecentos

e· trinta e dois ~a?o em nove de Janeiro de trin 

ta· e teis . Conta de Janeiro de mil novecentos 

e trinta e dois pa Jo em dez de .11evere1ro de trin 

ta e treis . Sem outro motivo somos de Vossa Se 

nhoria Amigos e Obrigados-A. OSORIO-Director rhe

zoureiro-Contimha dois carimbos com os se uintes 

dizeres :heconheço a finna A . Osorio-~io de Janei

ro,vinte e seis de ~gosto de mil novecentos e 

trinta e trais. ··w testemunho -estava o signal -

~ubl i.co-da verdade.Antonio de Alvarenga J!'reire . 

Reconheço a firma e s'ignal :publico de i:\.ntGnio de 

lvar·en a •reire . Nictheroy,vinte e oito de . gos

to de mil novecentos e trinta e treis.Em teste

munho-estava o signal :publico-da verdade.Olavo 

Marciano de laoraes Larnego . -t.. folhas cento e ses

senta é oito consta o documento do teor seguin

te :Neves,vinte e dois de gosto de mil novecen

tos e trinta e treis .Á Companhia Brasileira de 

Ener~ia ~letrica.Rua da Conceição,vinte e nove . 

Nictheroy.Pre~ados Senhores:Em resposta á sua 

clarta datada de vinte do corrente,vimos,com es

ta,trazer-lhes a informação sol i ci t ada na mes

ma ~or vv. sS .Mezes-conta de Dezembro de mil DQ 

vecentos e trinta e um- seis contos quinhentos 

e noventa e sete mil cento e oitenta e dois re 

is -Data do :pag~nento-dezeseis de Janeiro de 

mil novecentos e trinta e dois-Recibo :passado 

por- José Gomes - Conta de Janeiro de mil novecen 

tos e trinta e dois- impor tancia- seis contos qu! 

I 



quinhentos e sessenta e seis mil e tresentos 

réis(6:566 300)-quinze de Fevereiro de mil n2 

vecentos e trinta e dois-di~o,"(6:566 · 300 )-Da

ta do pa~amento-guinze de Fevereiro de mil nQ 

vecentos e trinta e dois-Recibo passado por

Daria Bibeiro-Oonta de Fevereiro de mil nove

centos e trinta e dois-Importancia-oito con-

tos quinhentos e dezenove mil e setecentos 

réis(8:519 700)-Data do pagamento-quinze de 

Março de mil novecentos e trinta e dois-José 

Gomes-Conta de Março de mil novecentos e tri!! 

ta e dois-Importancia-nove contos oitocentos 

e dez mil e quinhentos réis(9:810~500)-dezeD2 

vede Abril de mil novecentos e,digo,(9:810 500) 

-Data do pagamento-dezenove de Abril de mil nQ 

vecen·tos e trinta e dois-Ruben Lopes-Conta de 

Abril de mil novecentos e trinta e dois-Impor 

tancia-quatorze contos quatrocentos e quaren

ta mil ~éis(l4:440$000)-Data do pa~amento-de

zoito de Maio de mil novecentos e trinta e 

dois-Recibo passado por:José Gomes- Conta de 

Maio de mil novecentos e trinta e dois-onze 

contos sessenta e quatro mil e setecentos réis 

Data do pagamento-dezoito de Junho de mil nove 

centos e trinta e dois-Recibo passado por-José 

Gomes- Conta de Junho de mil novecentos e trinta 

e dois-importancia-oito contos treze mil e s~ 

tecentos réis(8:013$700)-Data do pagamento-d -

zoito de Julho de mil novecentos e trinta e 

dois-Recibo passado por-José Gomes-Conta de 

Julho de mil novecentos e trinta e dois-treze 

contos oitocentos e doze mil e dusentos réis 

13:812.1 200) -dezesete de gosto de mil nove-

centos e trinta e dois- ecibo passado ~or-Jo-

( 



José Gomes- Conta de Agosto de mil novecentos e 

trinta e dois quatorze ·contos quatorcentos e

vinte e seis mil e quinhentos reis-(14 : 426~500) 

quinze de Setembro de mil novecentos e trinta -

dois -recebido por José Gomes -Conta de Setembro 

de mil novecentos e trinta e dois-quatorze con 

tos cento e setenta e quatro mil e setecentos

réis-(14:174~700)-dezen ve de Outubro de mil -

novecentos e trihta e dois-recebido ~or José-

Gomes-Conta de Outubro de mil novecentos e trin 

ta e dois-quinze contos quinhentos e setenta e 

dois mil réis-dezoito de NoverJJ.bro de mil nove-

centos e trinta e dois-recebido por Rubem Lopes

Conta de Novembro de mii novecentos e trinta e 

dois-oito contos quinhentos e oitenta e um mi l 

e quatrocentos réis-(8 : 581.1p400)dezenove de De

zetrbro de mil novecentos e trinta e dois-rebi 

do por Dario Bibeiro-Oonta de Bezembro de mil -

novecentos e trinta e dois-quatorze contos qua

trocentos e cincoenta e seis mil e cem réis - ( . 

14 : 456$100)-recebido por Jose Gomes - em dezoito 

de Janeiro de mil novecentos e trinta e treis .-

Conta de Janeiro de mil novecentos e trinta e 

treis-quatorze contos quatrocentos e quarenta 

e oito mil e duzentos réis- (14: 448p200 )recebi

do po.r José Gomes .-Sem rnais,cow estima e consi

deração , subscrevemo-Pos attenciosamente,De VV . 

SS . ,Pmos. ,A ttos . , e Obros . Comananhia Brasileira 

de Uzinas Metalurgicas-Uzinas das Neves-Renato 

rood-Gerente- Continba dois carimbos com os se

e;uintes dizeres :Reconheço a firma Rena to lvood. 

Rio, vinte e seis de h.gosto d_e mil novecentos e 

trinta e treis .Em testenunho-estava o signal -

:publj_co-da verdade. Mario ueiróz .- :\econheço a 



Reconheço a finna e si~nal publico do tabellião 

Mario Queiróz . Nictheroy,vinte e oito de gosto

de mjl novecen tos e trinta e treis.Bm testemu

nho-estava o si ~nal puolico-da ver dade.Olavo r 
cümo de l;1oraes Lame o . l ( folhas cento e sessen

ta e 11ove consta o documento do teor <=~ eguinte:Oom 

panhia Brasieleira de 'nergia letrica-Numero -

nove mil quinhentos e dez ( ''510) -Réis. sete contos 

seiscentos e vinte e oi to mil e du~entos réL • l .. 

7:628:,200 )Becebemos Companhia .!!'abrica de ·.recidos 

Petro~ olitana a quantia de sete contos seiscen

tos e vinte e oito mil e du7.entos réis.~nergia

f ornPcida em .arço proximo passado. Sellado cor1-

mil réis . Pa~o.Dezenove de quatro de trinta e tre

is. :b'erna:ndo Bornf'im. No verso do documento conti

nha U F cari rllbo com os seguintes dizeres :Reconhe

ço a firma retro de Fernando ~omfim. Nictheroy , vin 

te é oito ce agosto de mil novecentos e trinta e 

treis . ~m testemunho - estava o signal publico-da -

verdade . Olavo Marciano de Moraes Lamee;o .Á :folhas 

cento s setenta consta o documento do teor seguin 

te : Com:paru1ia Brasiléira de Enereia Eletrica .PetrQ 

polis.Bua Padre Siqueira numero quatorcentos e

dezenove . Numero mil seiscentos e noventa e sete

Petro:polis . Sua conta de Março de mil novecentos

e trinta e treis.~abrica Tecidos Petropolitana.

Petropolis-Cascatinha.de7. esete -duzentos e vinte 

e dois . Deve:Importancia de seu miniruo mensal du

rante o mez de Março de mil novecentos e trinta 

e treis . Sete conto r; cento e vinte e nove mil e

cem( 7:129.,1100) . Imposto-J!'orça- sessenta e quatro

mil oitocentos e àez(64810)K.W.H. -Trezentos e -

cincoenta e seis mil e qui1lhentos réis(356~500) 

Quota de Previ dencia-cento e quarenta e dois -



e dois mil e seicentos réis(l42 600)Réis sete 

contos seicentos e vinte e oito mil e duzentos 

r é i s(7 : 628 200) ]nanufatura Confere Ribeiro . Pa~o 

Estampilha um mil réis.Importa a :presente con

t a. em: Sete contos eicentos e vinte e oi to mil 

e duzentos réis-(7 : 628~200).Dias.Uteis de •tra

balho decorridos de :primeiro de · io de mil no

vecentos e trinta e dois a trinta e um de Mar-

ço de mil novecentos e trinta e treis . :presen

tada em quatro de Abril de mil novecentos e -

trinta e treis. folhas cento e setenta e um-

consta o documento do teor seguinte :Excellenti§ 

simo Senhor Doutor Delegado .l!'iscal do Thesouro 

Nacio11al no J:i:stado do Hi. o de Janeiro.Dela~acia-

' iscal.l!!stado do .i:lio.Protocollo-.!!'icha . Letra C. 

numero sete mil oitocentos e sessenta . Nictheroy 

vi11te e dois de cinco de mil novecentos e trin-

ta e treis . ~ Companhia Brasielira de ~nergia E

letrica,:por seu director abaixo assignado,co~

escritorio nesta cidade á rua da Conceição nu~ 

ro vinte e nove,tendo verificado nessa reparti-

. ção que al gumas contas de forneciwento de luz -

eletrica e a essa Delegacia .!!'iscal e a outras -

renartiqÇes :publicas federaes foram :pagas,não -

constando no emtanto nos livros desta Companhia 

esses :pa~amentos,.)unta á :presente treis rela

ções de contas a receber dessa re"Qartição , e re

quer a Vossa Excellencia certificar quaes as 

contas pagas,as datas em que o foram e o nome

de quem :passou os respectivos recibos. Nestes Te~ 

mos P. D. Companhia Brasileira de ~nergia Eletrica 

Nictheroy,vinte e dois de Maio de mil novecentos 

e trinta e treis . João Noronha Santos. J:i:stava sel-

lado e devidamente inutilisado . Complete o selo -



o selo dos documentos ,juhtos e di~a o fim a 

aue se destina a certinãQ.Notifique-se.Em v 

vinte e uatro de . cinco de trinta e treis.( 

Assignatura ilegivel).b'oi cuiP rida a primeira . 
~arte do despacho. ~m quatorze de seis de no

vecentos e trinta e treis . J . o processo O.nu

mero on?ie mil trezentos e. setenta e treis , de 

trinta e treis,volte • .l.i:m vinte e quatro de se

te de novecentos e trinta e treis . (Assigatu-

ra ilegivel)Juntei . ~m vinte e quatro de sete

de trinta e treis .Abiather Brito ,Á ~olhas cen 

to e setenta e dois o documento do teor se~uin 

te : Com:oanb.ia Brasileira de ~nergia .lüetrica.

Excellentissimo Senhor Doutor Delegado ..h'iscal 

do Thesouro acional no ~stado do Hio de Jan~i 

ro . Delegacia Eiscal-~stado do .Rio-Procollo -..h'i 

cha -Letra G. numero onze mil trezentos e seten

ta e treis(ll373) .Nictheroy,dezesete de sete -

de mil novecentos e trinta e treis .A Com~anhia 

Brasileira de Energia ..lüetrica, nor seu director 

abaixo assi~nado,vem communicar a Vossa ~xcel

lencia que,em cumprimento ao des~acho exarado 

na ~etição numero sete mil oitocentos e sessen

ta(7860) letra C. de vinte e dois de Maio de -

mil novecentos e trihta e treis,já co~letou-

a insuficiencia de sello e que o fim a que se 

destina é fazer ~rova ~erante a Justiça Publi

ca e o Conselho Nacional do Trabalho . Nictheroy, 

sete de Julho de mil novecentos e trinta e tre 

is.João Noronha Santos. Certifique- se .Em vinte 

e quatro de set e de mil novecentos e trinta e 

treis(Assignatura ileg1vel) . ~stava sellado e 

devidamente inutil isado)Á folhas cento e seten-

ta e dois,verso ,a cento .- e ·setenta e treis , cons-



consta a certidão do teor seguinte:Oertifico em

cumprimento ao desJ?acho retro,que em relação as 

contas referentes as tres relações annexas,de -

fornecimentos de energia eletrica a esta Delegª 

cia Fiscal, Inpetoria Agrícola. do Decimo ·rercei

ro Distrito e Alfandega de Niteroi,relativamen

te a varios mezes dos anos de mil novecentos e 

trinta a mil novecentos e trinta e treis,verif1 

quei o seguinte:que as contas desta Delegacia -

Fiscal,dos mezes de lf!ar,o,Julho,A osto e betem

bro de mil novecentos e trinta e ~ois,respetiv~ 

mente nas im];>ortancias de setenta e cinco mil e 

quinhentos réis,dezen0ve mil seicentos réis,tr~ 

ta e um mil e quatrocentos réis e cincoenta e -

cinco mil e novecentos réis,foram pagas em vin

te e um de Outubro de mil novecentos e trinta e 

dois,tendo passado o res~etivo recibo,o senhor -

José Pereira Gomes;que quanto as contas de lovem 

bro e Dezembro de mil novecentos e trinta e dois 

desta Delegacia .iiscal, encontra-se os ];>recessos, 

na presente data na segunda contadoria desta re

partição; que as contas dos mezes de Janeiro ,.t!'ev~ 

reiro e :Março do corrente ano,tarnbem desta Dele

~acia,encontra-se na presente data na Pagadoria

desta Dele~acia para o respetivo nagamento;que -

as contas da Inpestoria 1 gricola do Decimo Dis

trito,dos mezes de Julho e Agosto de mil novecen 

tos e trinta e dois,na imoortancia de dez mil e 

seiscentos réis,foi 1nga em vinte e um de Outubro 

de mil novecentos e trinta e dois,tdndo passado 

o respetivo recibo o mesmo senhor José Pereira

Gomes;que a conta do mez de Dezembro do referi

do ano da citada repartição na inwortancia de -



, . 
importancia de oitocentos rels nada consta;que as 

contas da Alf'andega de iterei do mez de Dezembro 

de mil novecentos e trinta,Fevereiro e Julho de -

mil novecentos e trinta e um,encontra-se o prece§ 

so na presente data na Secretaria desta Delegacia 

D que para constar,eu,Oscar Macedo da Silva,Garto 

rario interino da Delegacia .l!'iscal de resouro 1\Ja

~ional no Estado do Bio de Janeiro,passei a presen 

te certidão aos oito dias do mez de Agosto de mil 

novecentos e trinta e treis •. Secretaria da Delega

cia ~iscal no Estado do Rio .Niteroi ,dez de Agosto 

õe mil novecentos e trinta e treis.lffonso de 011 

veira e Britto .(Estava sellada e devidamente inu

tilisada).Á folhas cento e setenta e auatro cons

ta o documento do teor seguinte:..l:ielação numero um 

Delegacia ..l!'iscal do Tesour0 Nacional no ~stado do 

.Rio de Janeiro.Conta de J.':arço de ruil novecentos e 

trinta e dois.Héis setenta e cinco mil e quinhen

tos réis.-Uonta de Julho de mil novecentos e trin 

ta e dois-Héis dezenove mil e seisàentos réis.( •• 

l9$600).Conta de Agosto de mil novecentos e trin~ 

ta 'e dois-Héis trinta e um mil quatrocentos réis. 

(31$400).Conta ae Setembro de mil novecentos e

trinta e dois-lieis de cincoente e cinco mil e no

vecentos.-(55$900).Conta de Novembro de mil nove

centos e trinta e dois. éi.s de setenta e seis mil 

e setecentos ( 76.w700). Conta de Dezembro de mil no

vecentos e trinLa e dois-Héis de cincoenta e cin-

co mil e novecentos(~5$900).Conta de Janeiro de

mil novecentos e trinta e treis-1éis de oitenta e 

quatro mil e novecentos(84~900) .Conta de .l!'everei

ro de mil novecentos e trinta e treis-Héis de cig 

coenta e um mi l e quatrocentos(51~400).Conta de

de Mar~o de mil novecentos e trinta e treis-Héis-



Réis de quarenta e oito mil e cem(48 lOO) .Para 

facilitar a busca, darnos as seguintes indicaçõ -

es:No livro caixa dessa Delegacia em vinte e um 

de Setembro de mil novecentos e trinta e dois

consta os pa~amentos de Héis-setenta e cinco -
• 

mil e quinhentos , 75 500),dezenove mil e seis

centos(l9~600),,trinta e um mil e quatrocentos 

(31 400)e cincoenta e cinco mil e novecentos(

R5~900,.Conta de ovembro de mil novecentos e ,.. 

trinta e dois,no val~r de setenta e seis mil e 

setecentos réis(76 '?OO),foi r mettida á pa adQ 

ria em trinta e um de Deze bro de mil novecen-

tos e trinta e dois . Companhia Hrasileira de-

~ner,ia letrica re uereu em temno o ua~amento 

da conta do mez de ezembro de mil novecentos 

e trinta e dois no valor de cincoenta e cinco

il e novecentos réis(55~900) . a conta referen-

te ao mez de Janeiro de mil novecentos e trin

t e treis já foi ~rocesqada ,recebendo o nume

ro c . dois ~ il e sessenta(2060),tendo sido env1 

a da á Pagado ria em vinte e trei s de :b'evereiro

de mil novecentos e trinta e treis .A conta re-

ferente ao 1ez de .levereiro de mil novecentos 

e trinta e treis já foi processada,recebendo o 

ru1mero c. treis mil oitocentos e seis(3806),te~ 

do sido remettida á Pagadori em vinte e oito -

de larço de mil novecentos e trinta e treis . A -

conta relativa ao mez de Ma o de mil novecentos 

e trinta e treis tambem foi processada,sob o nu

mero c.cinco mil trezentos e noventa e treis- ( •• 

5~93),tendo sido enviada á Pagadoria em vinte e 

quatro de bril de mil novecentos e trinta e treis . 

Nictheroy,vinte e dois de io de mil novec ntos 

e trinta e treis . João oronha Santos . 'stava sel-



sellado e devidamente inutilisada) . Á f olhas cen-

to e setenta e c~nco consta o documento do teor 

seguinte:RelaÇo numero dois. · inisterio da Agri

cultura-Inspetoria Agricola-Decimo terceiro di~ 

tricto-são João-Conta de Julho de mil novecen

tos e trinta e dois-cinco mil e tresentos réis

(5$300)-Conta de A~osto de mil novecentos e 

trinta e dois-cinco mil e tresentos réis(5$300)-

0onta de Dezembro de mil novecentos e trinta e 

dois-oitocentos réis{ 800)-~uanto as contas de 

Julho e A~osto de mil novecentos e trinta e dois, 

informamos que foram :processadas nesta Delega

cia sob o numero quatorze mil oitocentos e quiB 

ze(l4.815),constando no livro caixa dessa Re

partição em doze de Dezembro de mil novecentos 

e trinta e dois o pagamento de réis dez mil e 

seiscentos(l0$600)-Niterói,vinte e dois de Maio 
... 

de mil novecentos e trinta e tres-Joao Noronha 

Santos-(Estavam coladas e devidamente inutilis~ 

das estampilhas federaes no valor de mil réis 

e estampilhas estadoaes no valor de seiscentos 
, ... , 

reis e um sello ãe educaçao e saude do valor 

de dusentos réis)-Á folhas cento e setenta e 

seis contsta o documento do teor seguinte:Alfan

de~a de Nictheroy.Bua Barão do Amazonas cento e 

vinte e sete.Conta de Dezembro de mil novecentos 

e trinta-oi to mil réis ( s.u;ooo)-. Conta de .l!'everei-

ro de mil novecentos e trinta e um-quarenta e um 

mil e seiscebtos réis(4L~600).Conta de Julho de 

mil novecentos e trinta e um-trinta mil e oito

centos réis(30~800).~ companhia Brasileira de~

nergia ~letrica requereu em vinte e quatro de Ja

neiro de mil novecentos e trinta e treis a essa 

Delegacia o pagamento das contas acima.Nictheory, 



Nictheroy, vinte e dois de Maio de mil no~ecentos 

e trinta e treis . João Noronha Santos . (Estavam CQ 

ladas e devidamente inutilisadas estampilhas fe 

dcraes no valor de mil réis,estadoaes no valor de 

seiscentos réis e uma de educação e saude do va 

lor de duzentos réis). !... folhas cento e setenta e 

sete consta o documento do teor seguinte :Villa -

Pereira Carneiro-Correios Teleeraphos-Guia cento 

e oitent a e nove-vinte e oito de bril de mil no 

vecentos e trinta e dois-Conta de Janeiro de mil 

novecentos e trinta e dois- trezentos e oitenta e 

um mil e oitocentos réis -( 381$800) .- trezentos e 

oitenta e um mil e oitocentos réis(381 ~800) . vin

te e sete mil e set.ecentos réis(27oiP700).Conta de 

Jj evereiro de mil novecentos e trinta e dois - tre

zentos e dezoito mil e duzentos réis(318 200)· 

tresentos e dezoito mil e dusentos réis (318 200)

vinte mil e quatrocentos réis (20$400 )- Conta de 

Março de mil novecentos e trinta e dois-tresen

tos e setenta mil e seiscentos réis(370 600) - tre

sentos e se~enta mil e seiscentos réis(370$600) 

vinte mil e oitocentos réis(20 800)-Somma-um con

to setenta e seiscentos réis(l :0?0$600 )-um conto 

setenta mil e seiscentos réis ( l : 0?0$600 )-sesse~ 

ta e oito mil e novecentos réis(68$900)-Total-

dois contos dusentos e dez mil e cem réis(2 : 210$100 ) 

quinze de Julho de mil novecentos e trinta e dois

~ia dusentos e cincoenta e um (251 )-Conta 1de Abril 

de mil novecentos e trinta e dois- oitocentos e ses 

senta e um mil e quatrocentos réis(86l$400) ,vinte 

seis mil e novecentos réis(26 900)-Total- oitocen

tos e oitenta e oito mil e tresentos f888$300) . Guia 

dusentos e noventa(290 )-Conta de Maio de mil nov~ 

centos e trinta e dois- oitocentos e cincoenta mil 



mil e dusentos réis(850 200)-dezesete mil qui

nh ntos réi (1? 500)-Total-oitocentos e sessent 

e sete mil e setecentos réis(86? ?00)-Gui tr -

sentes e vinte e cinco(325)-conta de Junho e 

mil novecentos e trinta e dois-Novecentos e s -

tenta e um mil e tresentos r'is(9?1 300)-,vinte 

e tres mil e tresentos réis(23 300)-Total-nove

centos e noventa e quatro mil e seiscentos( •••• 

994 600)-vinte e cinco de outubro de mil novecen 

tos e trinta e dois-Guia tresentos e setenta e 

seis(3?6)-Conta de Julho de mil novecentos e trin 

ta e dois-oitocentos e quarenta e sete mil e no

vecentos réis(84? 900)-trinta nove mil duseg 

tos réis(39 ·200) -Tot l-oitocentos e oitenta e 

sete mil e cem réis(88? 100)-Guia quatrocentos e 

quarenta e dois(442)-Conta de Agosto de mil no

vecentos e trinta e dois-novecentos e treze mil 

e novecentos(913 900)-cincoenta e um mil e qua

trocentos réis(51 400)-Total-novecentos e sessen 

ta e cinco mil e tresentos réis(965 300)-trinta 

de Dezembro de mil novecentos e trinta e dois

Guia quinhentos e sessenta(560)-conta de Setem 

bro de mil novecentos e trinta e dois-novecentos 

e sessenta e oito mil e quinhentos réis(968 500). 

dezoito mil e quatroc ntos réis(l8 400)-Conta de 

outubro de mil novecentos e trinta e dois-oito

centos e cincoenta e tres mil e setecentos réis 

(853 ?00)-Somma-um conto oitocentos e vinte e 

dois mil e dusentos réis(l:822 200)-dezoito mil 

e qu trocentos réis(l8 400)-Total-um conto oi

tocentos e quarenta mil e s iscentos réis(-----

1:840 600)-trinta de Dezembro de mil novecentos 

e trinta e dois-Guia seiscentos e dez(610)-con

ta de Novembro de mil novecentos e trinta e 



} 

e dois-setecentos e setenta mil e cem réis{---
, ' 

770$100)-cinco mil e tresentos reis(5$300)-To-

tal-setecentos e setenta e cinco mil e quatro

centos réis(775 400)-Guia-seiscentos e sessen

ta e tres-Conta de Dezembro de mil novecentos 

e trinta e dois-quinhentos e trinta e oito mil 
, ' , 

e cem reis(538$100)-tres mil e tresentos reis( ••• 
' 3$300) -quinhentos ~ quarenta e um mil e quatro-

centos réis(541 400)-Não razem parte do desral

que as contas de Janeiro de mil novec·entos e trin 

ta e dois".Á rolhas cento e setenta e oito a cen 

to e setenta e nove consta o documento do theor 

se~inte:"Diretoria Regional dos correios e te

legraphos-Estado do Rio-Secção serviços econom! 

cos.Em cumprimento ao despacho do senhor Diretor 

Re~ional dos Correios e Tele~raphos do Estado do 

Rio de Janeiro,exarado ás rolhas quarenta e se

te ~erso do processo "ficha oito mil cento e de

zeseis do corrente anno do protocollo desta Di

retoria Regional:Certirico a vista dos documen

tos de despesa annexos ao referido processo que: 

as guias de pagamento referentes ao consumo de 

rorça e luz da séde desta Directoria Regional e 

Agencia Postal de Villa Pereira Carneiro,relat! 

vas ao periodo de Abril a Dezembro do anno de 

ínil e novecentos e trinta e dois ,roram todas r~ 

cebidas tendo rirmado todos os recibos por pro

curação da referida Companhia Brasileira de Ener 

gia Electrica,o cidadão José Pereira Gomes;que 

• 

as guias de numeras dusentos e cincoenta e um,dg 

sentes e noventa,tresentos e vinte e cinco,trese~ 

tos e setenta e seis,quatrocentos e quarenta e dois, 

quinhentos e sessenta,seiscentos e dez e seiscentos 

e sessenta e tres eram respectivamente das quantias 



• 

quantias de oitocentos e oitenta e oito mil e 

tresentos réi~(888 300),oitocentos e sessenta e 

sete mil e setecentos réis(867 700),novecentos 

e noventa e quatro mil e seiscentos réis(994 600), 

oitocentos e oitenta e sete mil e cem réis( •••• 

887 lOO)rnovecentos e sessenta e cinco mil e tr~ 

sentos réis(965$300)yum conto oitocentos e qua

renta mil e seiscentos réis(l:840$600),set~cen-

. tos e setenta e cinco mil e quatrocentos réis ( ••• 

775 400)ye quinhentos e quarenta e um mil e qu! 

trocentos réis(541. 400);que se referem as desp~ 

sas relativas respectivamente aos mezes de Abril 

a A osto as ~uias de numeras dusentos e cincoenta 

e um,dusentos e noventa,tresentos e vinte e cinco, 

tresentos e setenta e seis,e quatrocentos e qua 

renta e dois;aos mezes de Setembro e Outubro a 

guia quinhentos e sessenta,e aos mezes de Novem 

bro e Dezembro reSI>eCti vamente as guias seiscen 

tos e dez e seiscentos e sessenta e tres;que fQ 

ram pagas em quinze de Julho de mil nov centos e 

trinta e dois as de numero dusentos e cincoenta 

e um,dusentos e noventa e tresentos e vinte e ci~ 

co;que foram pagas em vinte e cinco de outubro 

de ·mil novecentos e trinta e dois as de numeros 

tresentos e setenta e seis,e quatrocentos e qua 

renta e dois;que foram pa as em trinta de Desem 

bro de mil novecentos e trinta e dois as de num~ 

ros quinhentos e sessenta,seiscentos e dez e se±! 

centos e sessenta e tres.Que todas essas guias e

ram referentes ào pa.q~amento do consumo de luz e 

força da rede desta Diretoria Hegional e da agen

~ia postal de Villa Pereira Carneiro.~ nada mais 

constando sobre o pedido dou pou encerrada a pre

sente certidão que vai por mim assinada e subscri-
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subscrita ~elo Chefe dos Serviços ~conomicos des-

ta Diretoria Regional.Secção dos Serviços ~conomi 

cos da Diretoria Hegional dos Correios e Tele~ra

fos do ~stado do Bio de Janeiro,em trinta e um de 

~osto de mil novecentos e trinta e treis .Wiggbe.r 

to de Menezes . -~uxiliar de Primeira úlasse.Nictge 

roy,trinta e um de !i.)osto de mil novecentos e trj.n 

ta e treis.Luiz Mariano de Oliveira-Visto-O Dire

retor J:<.egional-Antonto Joaquim Cavalcante de J l 

buquerque.Á folhas cento e oitenta a cento e oi

tenta e um verso,consta o documento do teor seguig 

te :Por Jose Pereira Gomes . Quesitos Suplemantares:

Primeir Serie.Primeiro-0 laudo a~resentado a deze

sete de Junho do corrente ano;pelos :peritos nomea

dos e compromissados perante a uegunda Delegacia y 

xiliar,é obscuro,incom:pleto ou equivoco nas respos

tas dadas aos quesitos,então formulados? egundo-0 li 

vro exibido "Registro de Com:provantes"oferece a :pro

va da ori~em dos lançamentos nele feitos?Terceiro-Tal 

livro foi escrito uor uma só pessôa?Em caso Negativo 

á simples insDeção ocular notam os senhores :peritos

pela cor da tinta,unifonile ,hajam sido as :paginas es

crituradas de um so jato,embora corres ondendo a ca

da etapa confiada ás "')essôas que nele in terviram?~ua.r 

to-Quantas na~inas foram escrituradas e de que data? 

Quinto -~ue é comprovante em contabilidade?Os compro

vantes a que aludem os quesitos forwulados pela Com 

panhia Brasileira de Energia .b:letrica,tem al~um re

quesi to de autenticidade, de indiYidua•;ão e claresa, 

ou incidem na censura que o primeiro laudo lh'os ir

rogou?Por sua vez,produzem eles a certeza da orioem 

dos lan'tamentos feitos nos livros exibldos ou nas -

"Relações Diarias de Gaixa" ?Sexto-Quaes as contas en

contradas em aberto , :pelos senhores peritos no livro

''Razão dos Grandes Oonsumidores"?P .por novos se f or 



se :for julgado necessario . l~ ictheroy, vinte e· quatro 

de A~osto de mil novecentos e trinta e treis.Jay

me dos Santos J:!'i~u'eiredo .Ary Uosta Vieira • .h!stdvam 

colados, m rt selo estadual de mil réis e um de edu

cação de duzentos réis-Segunda Seria-Primeiro-Qual 

o comprovante a~resentado aos senhores ~eritos :pª 
ra a:firmarem,em resuosta ao auesito decirno oitavo, 

ro•)osto pela Uom anhia de Ener~ia Eletrica,não se 

achar com~reendida a conta de .b'evereiro da Com~a

nhia Brasileira de Uzinas 11 etalurgicas, na i mnorta.D 

cia de Réis treze contos trezentos e setenta e qua 

tro mil e novecentos(l3 : 374$900)?Se~ndo-Qual o com 

:provante IliJlmero oi t ~nta e cinco de onr?oe de ..t bril -

de mil novecentos e trinta e treis,e se nele ha re

f'erencia ao mez,a que se rerere a conta a.e •.L8.theis 

e Com:panhia?Terceiro-Que comprovantes a Uorcpanhia -

exibe ~ara pretender pelo quesito de numero vinte e 

seis, que a conta recebida da J •. etalurgica, em dez oi to 

de ~bril de mil novecentos e trinta e treis,refere

se a Janeiro e não a Ma!\o?Quarto -0 sistema de es 

crita e lan amentos do l.Jaixa,que desde vinte e qua

tro de Junho do corrente ano,dif'ére do anterior,sen

do naquele ,detalhada a conta de consumidores,com in

dicação nominal das contas pagas e comprov·~ ntes ass1 

nados pelo Caixa , o que não era até então ~raticado?

Quinto-Pelos comprovantes exibidos, sistema então ée -

escrita do Caixa , e documentos exibidos , :podem os se

nhores :peritos atribuir ou i.:rn:putar ao acusado que por 

ele fora cometido qualquer desfalque ou falta encon

~ na contabilidade? . Nictheroy,vinte e quatro de A

eosto de mil novecentos e trinta e treis.Jayme dos -

Santos §i~eiredo .Estavam colados,um selo estadoal de 

mil réis e um de educação. Terceira Serie.-Primeiro -

• 

( 



§~ 
Primeiro-Qual a soma total das contas cobradas e 

recebidas por José Gomes no periodo de primeiro 

de Janeiro de mil novecentos e trinta e um a viB 

te de Abril de mil novecentos e trinta e tres,não 

computadas as que a Companhia alega não terem e.n 

trado em Caixa?Se~do-Qual a importancia que 

dentro no mesmo periodo recebeu a Companhia,em 

. cheques,em dinheiro depositado no Banco doBra

sil,nesta cidade,e em outros valores,se houver? 

Data retro-Jayme dos Santos Fi~eiredo-Affonso 

.. Rosendo da Silva"-Á folhas cento e oitenta e dois 

a cento e oitenta e cinco consta o documento do 

theo~ se@Qinte:•QUesitos supplementares formulados 

]ela Companhia Brasileira de Ener~ia Electrica-Pr! 

meiro:-o comprovante numero tres do dia quinze de Maio 

de mil novecentos e trinta e tres lançado no livro 

Diario Auxiliar re~istrado e denominado •Registro de 

Comprovantes" contem o se~inte lançamento:Debito: 

Nove(9)-Contas a receber-Diversos National Surety Co~ 

pany-setenta e seis contos oitocentrne cincoenta e 

tres tres mil e cem réis{76:853 100)-oitenta e dois 

(82)-Receitas Operativas conta-dusentos e vinte e 

.. dois(222)-um conto setecentos e .dezenove mil réis( ••• 

1:719 000)-conta-dusentos e vinte e quatro(224)-mil 

.. e dusentos réis(l 200)-um conto setecentos e vinte 

mil réis(l:720 000)-Contas a receber-Consumidores

oito(8)-um(~)-,di~o,um conto setecentos e,digo,um 

conto setecentos e vinte mil e dusentos réis( •••• 

1:720$200)-Credito:-contas a Receber-Consumidores

oito(8)-um(l)-sessenta contos quatrocentos e cincQ 

enta e seis mil e dusentos réis{60:456 200)-Contas 

a receber-consumidores-oito(8)-dois(2)-quinze contos 

cento e vinte e oito mil e dusentos réis(l5:128$200)-

setenta e cinco contos quinhentos e oi tenta e quatro 



quatro mil e quatrocentos réis(?5:584 400) - ses

senta e seis(66) - tres(3) -Contribu1ção para a Ca1 

xa de Aposentadorias e Pensões-tun conto quatroceB 

tos e setenta e sete mil e seiscentos réis( •• • • • • 

1:4?7$600)-sessenta e seis(66)-quatro(4) overno 

Federal-Imposto ~'ederal Sobre consumo de Nn r~ia? 

um conto quinhentos e onze mil e tresentos réis( ••• 

f:5ll$300),.Segundo: -Esse comprovante está devi

damente Be~larisado?Qual o historico ali exis

tente?Terceiro-Quaes as contas e importancias me~ 

cionadas no documento annexo ao referido compro

vante e referentes ao debito á National Surety Co~ 

pany? Quarto:-No livro •contas a receber- Diversos" 

foi 1~a Companhia National Surety Co . debitada pela 

importancia de réis setenta e seis contos oitoce~ 

tos e cincoenta e tres mil e cem réis(76 :853 100) 

no dia quinze de Maio de mil novecentos e tres?E~ 

ta conta ainda está em abérto? Quinto-Podem os s~ 

nhores peritos informar si se encontram ·em abérto 

no livro •Razão de Grandes Consumidores"as seguig 

tes contas:Fortaleza de Santa cruz- Conta de Dezem 

bro de mil novecentos e trinta e dois,sendo : Oons~ 

mo-tun conto dusentos e cincoenta e nove mil e du

sentos réis(l :259$200) -Previdencia-vinte e cinco 

mil e dusentos réis(25 200) - Total-tun conto dusen

tos e oitenta e quatro mil e quatrocentos réis( • •• 

1 :284 400) -Fortaleza de Santa Gruz-novenentos e 

• setenta e oito mil e quatrocentos réis(978$400)

Fortaleza de Santa Cruz- Srs. officiaes,Civis e 

Praças- tresentos e seis mil réis(306$000 )-Sector 

de Léste-Visconde de Sepetiba-Oonta de Julho de 

mil novecentos e tr~nta e dois-Consumo- setenta 

e seis mil réis(76 000 )-Previdencia•mil e quinhea 

tos réis(l$500) - Total- setenta e sete mil e quinhe~ 



I quinhentos réis(77$500)-conta de outubro de mil nov~ 

centos e trinta e dois-consumo-sessenta mil réis( ••• 

60J000)-Prev1dencia-m11 e dusentos réis(l 200)-ses

senta e um mil e dusentos réis(61$200)-,di~o,(l 200)

Total-sessenta e um mil e dusentos réis(61 200)-Dele

gacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado do Bio de 

Janeiro-Conta de Março de mil novecentos e trint~ e 

dois-Consumo-setent e quatro mil réis(?4 000)-Prev! 

dencia-mil e quinhentos réis(l 500)-Total-setenta e 

cihco mil e quinhentos réis(?5$500)-Conta de Julho de 

mil novecentos e trinta e dois-Consumo-dezenove mil e 

dusentos réis(l9 200)-Previdencia-quatrocentos réis( ••• 

400)-Total-dezenove mil e seiscentos réis(l9 '600)

Conta de Agosto de mil novecentos e trinta e dois-triB 

ta mil e oitocentos réis(30 800)-,di~o,dois-consumo

trinta mil e oitocentos réis(30 800)-Previdencia-seis

c ntos réis ( '600)-Total-trinta e um mil e quatrocen

tos réis(31$400)-conta de Setembro de mil novecentos 

e trinta e tres-Consumo-oinooenta e quatro mil e oito

centos réis(54$800}-Previdencia-mil e cem réis(l$100)

Total-cincoenta e cinco mil e ndvecentos réis(55 900). 

Ministerio da A~ricultura-Inspectoria A~ricola-decimo 

terceiro Districto-Conta de Julho de mil novecentos e 

trinta e dois-consumo-cinco mil e dusentos réis(5 200) 

Previdencia-cem réis( 100)-Total-cinoo mil e tresen

tos réis(5 300)-0onta de A~osto de mil novecentos e 

trinta e dois-consumo-cinco mil e dusentos réis(5 200) 

Previdenoia-oem réis( 100)-Total-oinco mil e tresen

tos réis(5 300)-Sexto-~leiram os senhores peritos in• 

f'ormar se as !'Relações Diarias de Caixa" sob a rubrica 

"Recebimentos nesta data• e respectivos comDrovantes, 

~osteriores ao dia vinte e sete de Abril de mil nove

centos e trinta e dois,aoousam a entrada ao dinheiro 



dinheiro correspondente as contas mencionadas nos 

' quesitos terceiro e q~into?Setimo-Queiram os senho~ 

res peritos inrormar se nas ~Relações Diarias de 

Caixa" ou nos respectivos comprovantes :posterio

res ao dia tres de Março de mil novecentos e triB 

ta e tres,consta o :pagamento da conta de Fevere1 

ro de mil novecentos e trinta e tres extrahida em 

nome da Companhia Petro:politana? Oitavo- Queiram 

os senhores :peritos iii:t'ormar qua;l a importancia 

da conta recebida de theis & Companhia,cons-

tanta da •Relação Diaria de Caixa" ou dos res

pectivos comprovantes,numero oitenta e cinco do 

dia onze de Abril de mil novecentos e trinta e 

tres assi~nada ~or José Gomes , sob o titulo "pr~ 

:parado :por"? Qual o mez dessa conta? -Nono-CoD§ 

ta nas "Relações Diarias. de Caixa" ou dos res

pectivos comprovantes,:posteriores -o dia onze 

de Abril de mil novecentos e tr.inta e tres,a · 

entrada da im:portancia de réis dois contos qui

nhentos e trinta e oito m1l . réis(2 : 538 000 ) cor 

respondente á conta de Março de mil novecentos 

e trinta e tres de Matheis & Cia?Decimo-Todas ' 

as "Relações Diarias de Caixa" que servirem de 

base :para a respósta aos quesitos sexto,setimo, 

oitavo e nono estão assignadas por José Gomes, 

sob o titulo ":prep~rado por•?Decimo primeiro :

Nos comprovantes das importancias constantes na 

relação de caixa numero oitenta e nove do dia 

dezesete de Abril de mil novecentos e trfnta e 

tres acha~se com:prehendido o recebimento da 

conta do mez de Março de mil novecentos e trin 

ta e tres da Companhia Cantareira e Viação Flu

minense , na importancia de réis cento e trinta e 

nove contos oitocentos e vinte e tres mil e se-

, 



sessenta e quatro do dia dezesete de Março de 

mil novecentos e trin~a e tres, ssi nada por JQ 
sé Gomes sob o titulo "Preparada por• os se ui~ 

tes item:a)Recebimentos nesta data:Contas de 

Consumidores-réis-vinte e um contos tresentos 

um mil e setecentos réis(21:30l 700) -Merc dori-

- as à :Mão de Obra-seiscentos e trinta e quatro 

mil réis(634 000)-Depositos de consumidores- qu! 

trooentos e setenta mil réis{470 000) - Imposto 

Federal-Electricidade-quatrocentos e sessenta 

e cinco mil e oitocentos réis(465 800)Quota de 

previdencia-conta oito{B)-quatrooentos e vinte 

cinco mil e seiscentos réis(425 600) - Quóta de 

previdencia-conta dusentos e vinte e oito(228) 

tres(3) -quatro(4) - tres mil e setecentos réis( ••• 

3 700) -Rendas operativas-li~ações -dusentos e 

vinte e oito(228)-tres(3) -oitenta e sete mil e 

seiscentos réis(87 600)-Rendas operat1vas-des

li0ações-dusentos e vinte e· oito (228) -quatro(4) 

cento e sete mil réis (·107 000)-b) -Total recebi 
' , do nesta data- reis-vinte e trew contos qu tro-

centos e noventa e cinco mil e quatrocentos réi s 

(23:495~400)-c)-Dinheiro depositado ou transfe

rido para o escriptorio Central:cheque numero 

quinhentos e sessenta e um mil quinhentos e 

- triBta e cinco(561. 535) - réis- treze contos tre

s ntos e setenta e quatro mil e novecentos réis 

- 13:374 900) -d)-dinheiro depositado no Banco do 

Brasil- réis-dez contos cento e vinte mil e qui

nhentos réis(lO :l20·500) -Decimo sexto :-consta 

no livro Diario auxiliar denominado •caixa Rec~ 

bimentos " no dia dezesete de Março de mil nove

centos e trinta e tres a folhas cincoenta e tres 
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setecentos réis(l39:823 700)?-Decimo segundo:~ual 

a importancia recebida por cheque no dia dezesete 

de Abril de mil novecentos e tri nta e tres?Deci

mo terceiro-~ueiram os senhores peritos informar 

os rrumeros e d tas :por ordem chronolo~ioa de dia, 

mez e anno;das !RelaçÕes Diarias de Caixa" poste

riores a sete de A~osto de mil novecentos e trin

ta ~ dois contendo os se~intes recebimentos effe 

ctuados da Companhia Petropolitana:Conta de Julho 

de mil novecentos e llrinta e dois-sete contos se

iscentos e nove mil e oitocentos réis(7:609$800)

Conta de A~osto de mi~ novecentos e trinta e dois 

sete contos quinhentos e noventa e seté mil e se

iscentos réis(7:597 600)-Conta de Setembro de mil 

novecentos e trinta e dois(7:628~200)-sete contos 

s·eiscentos e vinte e oito mil e dusentos réis-Co~ 

ta de Outubro de mil novecentos e trinta e dois• 

sete contos seiscentos e vinte e oito mil e duse~ 

tos réis(7:628$200)-Conta de Novembro de mil no-

vecentos e trinta e dois-sete contos seiscentos 

vinte e oito mil e dusentos réis(7:628$200)-Cog 

tà de Dezembro de mil novecentos e trinta e dois-

sete contos seiscentos e vinte e oito mil e duse~ 

tos réis(7:628 200)-conta de Janeiro de mil nove

centos e trinta e tres-sete contos seiscentos e 

Vinte e oito mil e dusentos réis(7:628$200)-Con

tàde Yarço .de lmil novecentos e trinta e tres-s~ 

te contos seiscentos e vinte e oito mil e dusen

tos réis(7:628 200)-Decimo quarto-Todas as rela

ções diarias de Caixa mencionadas na respÓsta ao 

quesito anterior acham-se assi~nadas por José Go

mes sob o titulo •:pre:parada :por"?Decimo quinto:-

Consta da "Relação Diarta de Caixa • numero s essen 



tres(53) verso na columna "Recebimentos Totaes"a 

entrada da importancia de réis vinte e tres con

tos quatrocentos e noventa e cinco mil e quatro

centos réis(23:495 400)?-Decimo setimo-As impor

tancias de nove contos cento e cinco nta e oito · 

mil e quinhentos réis(9:158~500),onze contos se

iscentos e sessenta e tres mil e setecentos réis 

(11:663$?00) e dez contos cento e vinte mil e qu! 

nhentos réis(lO:l20 500) mencior~das como "Dinhei 

ro Depositado no Banco do Brasil" e constantes da 

Relação de Caixa,respectivamente dos dias quinze 

de Março de mil novecentos e trinta e tres,deze

seis de Março de mil novecentos e trinta e tres, 

e dezesete de Março de mil novecentos trinta e 

tres,só roram depositadas de accordo com a cade! 

neta do J nco do J3rasil em dezesete de Yarço de 

mil novecentos e trinta e tresmdezoito de Março 

de mil novecentos e trinta e tres e vinte de Ma! 

ço de mil novecentos e trinta e tres~-Deoimo oi~ 

tavo-Nos comprovantes das im:portancias menciona

das nas alíneas dois(2)-cinoo(5)-sexto(6)-da le

tra a) do quesito de cimo quinto acha-se compre

hendida a c onta do mez de :B'evereiro de mil nove -
centos e ttrinta de tres extrahida em nome da com 

~anhia Brasi l eira de Usinas Metallurgicas na im 

:portancia de,di~o,importancia total de treze coB 

tos tresentos e ~etenta e quatro mil e novecentos 

réis(l3:3?4 900) sendo cossumo réis doze contos 

setecentos e oitenta e seis mil e seiscentos réis 

(12:?86$600) ,imposto :federal réis iiresentos e lbri_!1 

ta e dois mil e seiscentos réís e quota de previ

dencia Xéis dusentos e vincoenta e cinco mil ese-

tecentos réis(255 ?00)1-Deoimo nono quesito:-No ca 

I 



caso ne~ativo do quesito anterior qual o mez e a 

importancia total da conta da 0onwanhia Brasile! 

ra de Usinas Metallurgicas mencionado nos com:pr.Q 

- vantes ref'eridos no q uesi 'tiO de cimo oi tavo?Vi~esi

mo-Em consequencia das respostas aos quesitos an

teriores :podem os senhores peritos concluir:-a) 

que o cheque numero quinhentos e sessenta e um 

mil quinhentos e trinta e cinco m11(561 . 535) na 

importancia de réis treze contos tresentos e se

tenta e quatro mil e novecentos réis(l3 : 374$900 ) 

mencionado na relação de caixa do dia dezesete 

- de Março d~ mil novecentos e trinta e tres roi 

utilizado :para dar como recebida nessa data a 

conta do mez de Dezembro de mil novecentos e trinta e 

e dois na im:portancia de réis quatorze contos 

quatrocentos e eincoenta e seis mil e cem réis 

(14:456$100) em lu~ar da conta de Fevereiro 

de mil novecentos e trinta e tres ,ambas da Co~ 

- :panhia Brasileira de Usinas Metallur~icas? B)que 

a dif'ferença de Réis um conto oitenta e um "mil e 

duzentos réis(l:081~200)entre as referidas contas 

está incluida na -r;>arcella de éis dez contos cen-

to e vinte mil e quinhentos réis(l0 : 120~500)refe

rente ao dinheiro depositado no Banco do Brasil 

constante na relação de caixa do dia dezesete de 

Março de mil novecentos e trinta e treis?Vige i-

mo primeiro :-cosnta da "H!llação Diaria de Caixa"

nmmero noventa do dia dezoito de Abril de mil nove

centos e trinta e treis,assi~nada :por José Gomes sob 

o titulo "Preparada :por"os seguintes Item:a )Recebim~n 

' to nesta data:Conta de Consumidores quarenta contos-

oitocentos e cincoenta e nove mil e trezentos réis

Mercadorias e vão de Obras quatrocentos e cinco mil 



mil réis(405~000)-Depositos de Consumidores seis 

centos mil réis ( 600~000) -Imposto J!'ederal-Eletric! 

dade novecentos e setenta e treis mil e quinhentos 

réis(973>!P300)- uota de Previdencia -conta oito-oi

tocentos e ddzesete mil e oitocentos réis(817~800) 

~uota de Previdencia-conta duzentos e vinte e oito 

de trais e quatro(Março e bril)onze mil e duzentos 

réis(ll~200) -Rendas Operativas:li~ações duzentos e 

vinte e oito de Março,duzentos e cincoenta e um mil 

e duz.entos réis(251 200)-Rendas Operativas:desli~a

ções duzentos e vinte e oito e Mar~o cento e treze 

mil e cem réis(ll3~pl00)-Conta setenta e quatro du

~entos mil réis(200~000).-b)Total Becebido pesta da-

ta:quarenta e quatro contos du~entos e trinta e um 

mil e cem réis(44:23l~lOO).c)Dinheiro denositado ou 

transferido para o escritorio uentral:Oheque numero

trinta e treis contos quatrocentos e cincoenta e · ai

to mil e duzentos réis(33:458~200).d)Dinheiro depo-

sitado no Banco do Brasil:dez contos setecentos e -

petenta e dois mil e novecentos réis(l0t772J900).

Vi~esimo segundo-Comsta rlo livro Diario auxiliar de-
. 

nominado ''Caixa Hecebimentos"no dia dezoito de Abril 

de mil novecentos e trinta e treis,foll~s cincoenta 

e cinco(55)verso,a entrada da importancia de Réis de 

quarenta e quatro contos duzentos e trinta e um mil 

e cem(44:231$100)?Vi~esimo Terceiro :Existe documen

to que prove ter sido a importancia de réis trinta 

e ·tres contos quatrocentos e cincoenta e oi to mil e 

dusentos réis(33:458~200) depositada no dia dezenove 

de Abril de mil novecentos e trinta e tres no Banco 

. Boavista? No caso affirmativo existem nelle indica

ções que permittam saber se o cheque numero tresen-

tos e vinte e seis mil ·setecentos e tres(326.703) do 



do Banco Commercio e Industria de Minas Geraes 

na importancia de réis treze contos oitocentos 

e trinta e quatro mil e quatrocentos réis( •• • • • 

13:834 400) acha-se incluido na importancia total 

de réis trinta e tres contos quatrocentos e cin

coenta e oito mil e dusentos réis(33:458$200)?-V! 

~esimo quarto-Consta na caderneta do Banco co 

Brasil no dia dezenove de Abril de mil novecen

tos e trinta e tres o de~osito de réis dez con

tos setecentos setenta e doi s mil e novecentos 

réis(l0:772 900)?.Vi~esimo quinto: - Nos comprov~ 

tes das importancias mencionadas nas alineas dois, 

cinco-seis-da letra a) do quesito vi ·esimo prime! 

ro acha-se comprehendida a conta do mez de Março 

de mil novecentos e trinta e tres extrahida em 

nome da Companhia Brasileira de Usinas Metallu! 

~icas na importancia totQl de réis treze contos 

oitocentos e trinta e quatro mil e quatrocentos 

réis(l3:834 400 ) sendo consumo réis treze contos 

dusentos e vinte e cinco mil e tresentos réis( ••• 

13:225 300),~osto federal réis tresentos e qua

renta e quatro mil e seiscentos réis(344$600 ) e 

quota de previdencia réis dusentos e sessenta e 

quatro mil e quinhentos réis(264$500)?Vigeffimose~ 

to: -No caso ne~ativo qual o mez e a importancia 

total da conta da Companhia Brasileira de Usinas 

1etallur~icas mencionado nos comprovantes re~eri 

dos no quesito vigésimo quinto?Vifjesimo setimo :

Em consequencia das res~ostas aos quesitos ante

riores podem os senhores neritos concluir que : a ) 

o cheque numero tresentos e vinte e seis mil sete

centos e tres(326. 703 ) do Banco Gommercio e Indu~ 

tria do Estado de :Minas Geraes na importancia de 



de réis treze contos oitocentos e trinta e qua

tro mil e quatrocentos réis(l3:834$400) constan

te da relação de caixa do dia dezoito de Abril 

de mil novecentos e trinta e tres foi utilisado 

para dàr como recebida nessa data a conta do mez 

de Janeiro de mil novecentos e trinta e tres na 

importancia de réis qultor~e contos quatrocentos 

e quarenta e oito mil e dusentos réis(l4:448 200) 

em lu~ar da conta de Março de mil novecentos e 

trinta e tres,ambas da Companhia Brasileira de Usi 

nas Metallurgicas?b)-a differença de réis seisceg 

tos e treze mil e oitocentos réis(613$800) entre 

as referid~s contas está incluida na parcella de 

réis dez contos setecentos e setenta e dois mil e 

novecentos réis(l0 :772 900) referente ao dinheiro 

.•. depositado no Banco do Brasil e constante da rela 

ção de caixa do dia dezoito de Abril de mil novecen 

tos e trinta e tres?Vigesimo oitavo :Quaes as datas 

constantes no Razão de Grandes Consumidores refe-

rentes aos :pagamentos das contas da Companhia Br~ 

sileira de Usinas Metallur~icas abaixo menoiona

das?Conta de Dezembro de mil novecentos e trinta e 

um· Total . seiscontos quinhentos e noventa e sete mil 

cento e oitenta e dois réis(6:597$182 )-Consumo- seis 

contos q~atrocentos e cincoenta mil e dusentos réis 

(6:450 200 )-!m:posto Federal- cento e quarenta e seis 

mil novecentos e oitenta e dois réis(l46 982 )-QUÓ

ta de :previdencia-Conta de Janeiro de mil novecen

tos e trinta e dois- seiscentos quinhentos e sessen

ta e seis mil e tresentos réis (6: 566 300 )-Consumo-

seiscentos dusentos e noventa e seis mil e quinhentos 

réis- Imposto federal . cento e quarenta e tres mil e 



· e novecentos réis(l43 900)-QUÓta de previdenoia

cento e vinte e cinco -mil e novecentos réis ( ••• 

125$900)-Conta de Fevereiro de mil novecentos e 

trinta e dois-Total-oitocentos quinhentos e de

zenove mil e setecentos réis(8:519 700)-Consumo 

oito contos cento e cinooenta mil tresentos 

réis(8:150 300)-Imposto .federal-dusentos e seis 

mil e quatrocentos réis(206 400)-Quóta de pre

videncia-oento e sessenta e tres mil réis( ••••• 

163 OOO)•Conta de Março de mil novecentos e triB 

ta e tres-Total-nove contos oitocentos e dez mil 

e quinhentos réis(9:810$500)-Consumo-nove contos 

tresentos e oi tenta e qUE tro mil ré~s ( 9: 384 000) 

Imposto federal-dusentos e trinta e oito mil e 

oitocentos réis(238$800)-Quóta de previdenoia

oento e oitenta e sete mil e setecentos r~is( ••• 

187 700)-Conta de Abril de mil novecentos e trin 

·ta e dois-Total-quatorze contos quatrocentos e 

quarenta mil ré1s(l4:440$000)-Consumo-treze con 

tos oitocentos e dois mil e quinhentos réis, ••••• 

13:802 500) -Imposto l!'ederal-tresentos e sessenta 

e um mil e quatrocentos réis{361$400)-Quóta de 

Previdencia-dusentos e setenta e seis mil e cem 

réis{2?6$100)-Conta de Maio de mil novecentos e 

trinta e dois-Total-onze contos e sessenta e qu~ 

tro mil e ·setecentos réis-(11:064 700)-Consumo

dez contos quinhentos e oitenta mil e setecentos 

réis(l0:580$700)-Imposto lfederal -dusentos e se-

' tenta e dois mil e quatrocentos réis{272 400)-QUQ 

ta de previdenoia-dusentos e onze mil e seiscen

tos réis(211$600)-conta de Junho de mil novecen

tos e trinta e dois-oito contos treze mii e set! 

centos réis(8:0l3$700)-Consumo-sete contos seis-

-



se·iscent'os e setenta e tres mil e tresentos réis 

f?:673$300)-Imposto Federal-cento e oitenta e se

is mil e novecentos réis(l86 900)-Quóta de previ 

dencia-cento e cincoenta e tres mil e quinhentos 

réis(l53 500)-Conta de Julho de mil novecentos e 

trinta e dois-Total-treze contos oitocentos e do

ze mil e dusentos réis(l3:812 200)-Coneumo-treze 
' ; contos setecentos e noventa mil e quinhentos reis 

{13:,di~o,Coneumo-treze contos dusentos e quatro 

mil e cem réis (13:204 100 )-Imposto .i!'ederal-tresen 

tos e quarenta e quatro mil réis(344 000)-Quóta 

de previdencia-dusentos e sessenta e quatro mil e 

cem réis(264$100)-Conta de A~osto· de mil noveceg 

tos e trinta e dois-quatorze contos quatrocentos 

e vinte e seis mil e quinhentos réis(l4:426$500) 

' -Consumo-treze contos setecentos e noventa mil e 

quinhentos réis (13:790$500) -Im:posto ~·ederal-tre

sentos e sessenta mil e dusentos réis(360 200)

Quóta de :previdencia-dusentos e setenta e cinco 

mil·e oitocentos réis(275 800)-Conta de Setembro 

de mil novecentos e trinta e tlois-~uatorze con-

tos cento ·e setenta e quatro mil e setecentos réis 

(14:174$700)-Consumo-treze contos quinhentos e 

quarenta e nove mil e quatrocentos réis{l3:549$400) 

Im:posto ederal-tresentos e cincoenta e quatro mil 

e tresentos réis(354 300)-Quóta de :previdencia-du

sentos e setenta e um mil réis(271$000)-Conta de 

outubro de mil novecentos e trinta e dois-Total-

. quinze contos quinhentos e setenta e dois mil réis 

(15:572$000)-consumo-quatorze contos oitocentos e 

oitenta e tres mil e dusentos réis(l4:883 '200)-I! 

:posto ~·ederal-tresentos e noventa e um mil e cem 



cem réis(391$100)-Q.uóta de Previdencia-du'sen

tos e noventa e sete mil e setecentos réis( ••• 

29?J?OO)-Conta de Novembro de mil novecentos e 

trinta e dois-Total-oito contos qui~entos e oi 

tenta e um mil e quatrocentos réis(8:581 400)

Consumo-oito contos dusentos e treze mil e nov~ 

cen~os réis(8:213 $900)-Im~osto $ederal-dusen

tos e tres mil e dusentos réis(203$200)-Quóta 

de previdencia-cento e sessenta e quatro mil e 

tresentos réis(l64$300)-Conta de Dezembro de 

mil novecentos e trinta e dois-quatorze contos 

quatrocentos e'cincoenta e seis mil · cem réis 

(14:456 100)-Consumo-treze contos oitocentos e 

dezoito mil e novecentos réis(l3:818 900)-Im

posto 1'ederal-tresentos e sessenta mil e oi to

centos réis(360 800)-Q.uóta de previdencia-du-,, 

sentos e setenta e seis mil e quatrocentos réis 

(2?6$400)-Conta de Janeiro de mil novecentos 

e trint e tres-Total-quatorze contos quatroceB 

tos e quarenta e oito mil e dusentos réis( •••• 

14:448~200)-Consumo-treze contos oitocentos e n2 

ve mil e seiscentos réis(l3:809$600)- Imposto 

Federal-tresentos e sessenta e dois mil e qua

trocentos réis(362 400)-Quotá de previdencia

dusentos e setenta e seis mil e dusentos réis

(276 200)-Vi~esimo Nono-As "RelaçÕes Diarias de 

Caixa" das datas mencionadas na res~osta do qu~ 
. - , sito anter~or estao todas assi~nadas por Jose 

Gomes,sob o titulo "Preparado por"? Nos compro

vantes dessas relaçÕes constam as contas e im

portancia mencionadas no quesito vinte e oito? 

Trigesimo-Do exame da "Relação Diaria de Caixa" 

e res~ectivos c· eomprovantes do dia vinte e sete 



e sete de Maio de mil novecentos e trinta e dois 

quaes os mezes das conta s res~ectivas Qmportan 
... 

cias que sao dadas como cobradas nesse dia e re 
, ... 

rerentes aos seguintes :Forte de Sao Luiz -Conta de 

Luz e Força-Tele~raphos -Villa Pereira Carneiro

(Conta numero dez mil e vinte e tres(l0 . 023 )-Te

le~ra:phos -Conta numero dez mil e vinte e dois ( •• 

10. 022 )-Correios- Conta numero dez mil e vinte e 

quatro (l 0.024 )-Segundo Batalhão de Caçadores- Tr! 
o 

~esimo Primeiro- Qual a importancia do desfalque 

apurado de accôrdo com 

relações diarias de caixa , com:provantes e outros 

documentos?Nictheroy. vi nte e um de gosto de m l 

novecentos e trinta e tres-Helvecio 

advogado-De accordo com os :presentes quesitos - N! 

ctheroy,vinte e um de Agosto de mil novecento~ e ~~~

trinta e tres -Melchiades Picanço-(~stavam cola

das e devidamente inutilisadas estampilhas esta-
o 

o c 
doaes no valor de dois mil e quatrocentos réis e 

... , 
1rm sello de educaqao e saude do valor de dusentos 

réis )~Era o que se continha nas :per~ as ora tran! 

cri:ptas , extrhhidas dos referidos autos aos quaes 

se re:pórta e dá fé e de onde bem 

extrahir a presente certidão que estando cérta e 
c.l 

confórme , subscreve e assigna , nesta cidade de Ni- g ~~~~~ 

terói,ca:pital 

torze dias do mez de Novembro do anno de mil 

centos e trinta e tres .Eu , ~ ~ 







Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da 3a. Vara de Niteroi. 

A COMPANHIA BRASILEIRA. DE ENERGIA ELETRICA, socie

dade anonima, com séde n Capital .t!'ederal á Avenida Rio 

Branco 135/137 - 12° andar, nos autos do inquerito policial 

instaurado contra Joaé Pereira Gomes, vem requerer a V.Ex. 

se digne mandar certificar junto a este o seguinte: 

1 o) - Termo de declaração de Manoel J!'abelo a f'ls. 37; 
\ 

2°) - O inteiro teor do relatorio a fls. 105. 

A presente certidão se destina a fazer prova perant 

o Conselho Nacional do Trabalho. 

Termos em que 

E. DEFERIMENTO 

Manoel C::a1ino Junior,Serventuario do 8etimo Of'i

cio de Justiça,J?rivativo do Serviço Uriminal de§ 

ta Comarca de i ter oi, Uapi tal do Bstado do J:tio -

-de Janeiro,por nomeaçao na forma da lei,etc.,GB~ 

·rr:B'ICA que revendo em seu :poder e cartorio os -

autos de Inquerito Policial em que é requerente

A Companhia Brasileira de i'nergia l!!letrica e cu-



âccusado José Perei ra Gomes , delles consta,quan-

t o ao primeiro ITEM,á folhas trinta e sete a tr!n 

tA e oito-verso"o documento do teor seguinte :Ter

mor de doclara9oes ue }?re~ta Manoel .l!'abelo. Aos -

vinte e tres dias do mez de 1J.aio de mil novecentos 

e trinta e t r es , nesta cidade de Niteroi ,Ca1lital do 

Estado do hio de Janeiro,eru a segunda Delegacia J U 

xiliar onde se achava o res'.)ectivo deleg;ado doutor 

•e tulio _. acedo de Jc zevedo , comigo escrivão de seu -

cargo , presente ai anoel ..~:!' a belo ,natural do .l!.Stado 

de l i.nas <.,.eraes , de quar enta e oua tro anos de idade , 
' casado , contador , :esidente na cidade de ... .?etro:polis, . 

á rua Barão do 1 i o Branco , nun.~.ero oi tocen·tos e cin-
' coenta e q atro , sabendo ler e escrever, >or este foi 

declarado o ser;uinte :-que como presidente do sindi -

cato dos em)regados da 'om"Janb la rasi.J..e i ra cie ~ner. 

_j.a 'Eletrica, n n e""'loente erri v"lnte e cinco de .l bril 

vroximo ., .indo, recebeu um chamado do diretor da mes

ma Companhia afim de com arecer ao ·escritorio nes -

t a cidad.e; gue com)arecendo a esse escritorio no dia 

i media t o , recebeu ai urn oficio d::t IT.i Gsma Companhia -

convidando o sindic:-· to a se fazer re_presen tar em uni 

inquerito adlOinistrat i vo instaurado :pel a mesrm1 Uom

panhia , oara averi uar fatos ocorr·idos na caixa de -

1iteroi; aue o depoente, de 00 s~e ae sse oficio, cien

t :Lí'icou tambem 00r ofici o a mesma J ompanhia que a

companhari a o andamento do inquerito em questã o;que 

ainda nesse dia vinte e seis, o depoente f oi , err1 com

panhia do doutor Octavio Bailly ,á ca sa de residen

cia do caixa José Pereira. Gomes ,á rua Tiradentes nu

mero sessenta e sei s , nesta cidade ;gue uma vez ai, o 

de ')oente procur ou saber de José Pereira uomes,o que 

com ele ocorria ,vindo então a saber dele oronrio -

fabr icas e que t Lnha em seu -

I 
{I 



seu ~oder uma r elação de conta s de renarti ,Ões { 

··ublicas, a qual se prnti!'icou a entregar ao d~ \ 

poente ou ao doutor Bailly, di?íendo •nais que tal 

r ela"ão se encontrava em uru coí're sob a sua di s -

-po s i.çao, no Banco Jercant.Ll, á rua da Gonceiçao,

nesta cidade ; que confor me ficára coHfb inado, José 

Pereira ~_}ornes comT)areceu ao Banco referido em -

com~anhia do de 'Oente e do doutor Octavio Bailly, 

e ai, pós haver aberto esse cofre,~ele retirou-

a relação em a-preço ao doutor Octavio Bailly;aue 

essa relacão mencionava varias contas de reparti 
-ooes -publicas, cu 1 as iiTJ 'lortanctas, sesundo decla- . 

rou nessa ocasião José Pereira Gotr.es. não as havia 

dado entrada né' caixa, ficando com elas em e:~u 

poder;nue o denoente nao 'Ode agora urecisar a -

ün'Jortancia exata que essa relação acusava no seu 

totn.J , ")arecendo ao depoente oue andava em quinze 

contos e tanto;gue a seguir,o de ~oente foi para -

o ·escritorio da Companhia Brasileira,nesta cidade 

i ndo José Gor!,es de automovel, em cornr1anhia do dou-

tor Octavio Bailly . nara sua residencia,nois se n-

chava enfermo;gue o depoente soube que o escrito

rio úentral da Uornpanhia ~rasileira de Energia ~

letrica havia designado um contador para proceder 

ao levantamento ou balanço nos livros respetivos, 

afim de se a~urar o total do desfalque de aue e

ra acusado o c~ixa ref'erido,não sabendo o depoen

te em quanto monta esse desvio.E mais não disse -

nem lhe foi perguntado e lido esta achou conf'orrne, 

elo dou fé e assino .Eu,Luiz de Souza Pinto,escrivão 

o escrevo .Getulio Macedo .!l.'/íevedo.-11lLanoel .l! abello.

Quanto ao I '.rJ~M segundo, consta á folhas cento e cin 

co,o documento do teor seguinte:B.elatorio.lnstau

rou esta Delegacia Auxili.a.r,a requerimento daquei-

I 



queixosa -Companhia Brasileira de Energia ~letri-

-ca-o )resente inqueri to "P.ara a DUl"'d.raçao da res 'lon-

sabilidade de seu caixa José Pereira 'omes de um 

desf'al<J.Ue na imnortancia de setenta e sete contos 

trezentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos

réis - (7? :345<jji400).Prestaram depoimentos as teste-

munhas:Luso 'ie ôouza Uoelho, 1aJ domiro Villet Pe

ralta,Sebastião José da Uosta,Octavio Baulino Bai

ly, lbartino vardoso da 'unlla,Dr.Amilton Bitten

court Leal,ll'ernando Salustiano de Bomf'im,Rubem Lo

pes,Luiz :E'elix Mandrone e J anoel JJ'abello . ~viden-

cia- se de taes depoimentos haver o accusado,na qua-

lidade de caixa da queixosa,recebido varias conms 

da Companhia Commercio 81\favegação,Oompanhia rasi 

leira de Uzinas MetaJurgicas , Companhia Metro:poli 

tana, Matheis e Companhia e outros consumidores , sem 

proceder a entrada das importancias recebidas , veri 

f'icando - se ,dessa forma,o desf'alque da dita impor

tancia de setenta e sete contos trezentos e quaren

ta e cinco mi l e quatrocentos réis- (?7 : 345~400) . 0 . 
accusado f'oi qualif'icado (:folhas quarenta e cinco) 

(45)e prestou suas d.eclarar;:Ões (f'olhas quarenta e -

seis) e seguintes •. loram j mtas aos autos os r ecibos 

das contas alludidas,f'irmados pe~o accusado(f'olhas 

65 a ?2)folhas sessenta e cinco a setenta e dois), 

bem como officio do cornrnando do :E'orte de são Luiz 

(rls . BO~ f'olhas oitenta ,Directoria Geral dos Correi 

os e 'relegraphos deste 'stado (fls . 82 ·e 83) :folhas -

oitenta e dois e oitenta e tres,do Uommando do .J:~'or

te de Imbuhy(fl s . 99 e lOO)folhas noventa e nove e 

cem e do Commando do segundo Batalhão de Caçadores, 

em CJ.Ue são "Qosttivados os recebimentos de consumo 

de luz e •nergia Blet r i ca efí'ectuados elo accusa 

do, cu.ja · i nortancias , 'P los de-poimentos das t este-



testemunhas supro citadas,não derem entrada em 

caixa. Procedeu-se ao exame :pericial da escri

:ptura ão da queixosa pelos :peritos l!'rancism-

~~idio Lino da Costa e lvaro D' Avila Bitten

court de Mello, cu.j o lando se vê a folhas oi teg 
• 

ta e seis a noventa e tres(86 a 93).Pelo 
·--.. ~_.,.,....,c:;"~ 

to, o accusado José Pereira Gm!les i ncindiu na -

remessa destes autos ao 

Doutor Juiz da Terceira Vara desta Uidade n.ara 

os fins ele direito.Nictheroy,vinte e seis d e -

Julho de novecentos e trinta e treis . Getulio M§: 

cedo Azevedo .Era o que se continha dos referi-

dos autos aos quaes se reporta e dá ré,nesta c~ 

dade de Niteroi,Oanital do Estado do l io de Ja 

neiro, aos quator7le dias do mez de 1~ovemoro d.e -

mi.l novecentos e trinta· e treis • .u;u, ~~ 

~~·/,.~~ ·~ 

I 

~/-L~(~ . 

( ~~ " /4/~ c.--1/~-h-.::, ~/.'Jj 

c_ ~~..Y~ ~2 
_____ ) 



Ulmo. Slll'. • D1retar da Contabilidade do Tesouro Nacional . 

,f. OOMP.&.NHI.&. BRASIJ..laR!. DE ENERJ.l.l l.!:L.RRIO'- tencto Teritioaclo que aa 

oontaa abaixo mano1ona4aa toram cobl'e.ka, não con.atando no eJl'ta.n.to eaaa cob1"8Jl-

ça aeua li Troa, TaR requerer a V .s. JIIUlclar certificar o D.OJDS de quem paaaou 

oa respeti voa reoi boa , aaaim como aa data a em que eaaea pagamento a torem ete-

t uadoa pela 2a. Pa.ge.oorie. do Tesouro Nacional. 

O tim a que ae destina eaaa certidão é tazer prow. perante a .rutiça 

PUblica e o Oonaelho Nacional do Trabalho. 

. ' . . 

Ocm.te.a de tomeoimen to da cergia 
eletr1oe. áa aeguintaa de

pendano ia a: 

Rua Barão de J"aoepi : 
I 

Oonta de 1ane1ro de 1~22 de Ba. ~utaoo paga pelo doof n • .UO ele 22-8-
" " J'eTareiro de ~28 4e Ba. 8801000 - " " " n.i20 da 22-8-
" • arço de 1~22 da Ra. '7MI800 · " • " n.i20 da ._8-
" " Abril de l922 da Ra. '1'181000 · " " " n.iiõ de 22-8-
" • llaio de 1~82 de Ra .l:MS~Soo . " " " n.i20 da 22-8-
" " Dezembro • 1~2'1 de Ra.l:'1Slt6oo . " " " n.iiõ de 21-8-
" " Dezcbro " 1~29 de Ba.l:8144ooo " " " n.lii de so-l-
" " Outubro " l~Sl da Ra. '104.1000 " " " n. iii de 8-4-
" " NoveJIIbro " l~Sl da Ra. ~8'/tOOO pesr to1'Deoi1almto ."iiã 

MDrro 4a .&.r-.gão: 

Oonta de Outubro ele l~Sl de Ba. 
" " HO'YU&bro ele l~Sl ele Ra. 

JIIJ.o de l.~~u na tm.
portanoia da at52IOOO 
e • NOT.abro de l,g81 ' 
na 1Jçortanoia de Ra • 
'10l5tooo-to'td ~C'1tooo 
paga pelo cJoof n.~ da 

astooo paga pelo 4oof n.BM ele 
244000 " " • n.i&t da 

JIINIS'rERIO.,DA. MARINlD.: . I t L u_;;-
D1retc.ia 4o ~'tio 'JllriDha: 1~ E~ÇÃ ~ 

Oontaa de tornM-iDLcto de energia 
eletrioa áa seguintes ele-

, penelenoiaa: -C) 
/.. ... 

• Barao da 1aoegua1 : . -
COnta de Abâl ele :1.981 da Ba.lt~l81000 paga pelo doof n.l& da lo-~ 

• • Agollto da 1~81 da Ra. '1~0 " " " n.ii 4a 1'7 .. 
" Setembro 4e l~~U da :aa. '703too0 " " • n • .!! de 1'7-1 . •. 
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ll>rro da Armação: 

Conta de~,Noato de 19~1 de Ra. 2aiOOO pega pelo doof n.22 de 1'1-12-.Sl 
" " set•b:ro " 19:51 de Ra. astsoo • " " n.ii de 17-12-Zl 

DiretOria· do ~to da Jllrinha: 

Conta de 17 de Set-bro da 19~1 
:u. i.Diportanoia de Ra ••••• 2:0901000 paga pelo aoot n.22 de 17-18-81 
retercte á iutallação -
de wa cabine pe.m oa _... 
't'içoa da torça e luz cJeaaa 
Direotor!a. 

!INISTERIO DO TRABALHO: 

• 

Oontaa de torneoimen'to de energia 
életrioa á: 

Ilha das J'lorea: 

Oonta 4e A.lr11 de . 19~2 de Ra. 
" • JIIJ.o de 1988 de Ra. 
" • J'Unho de 19U de Ra. 

~~'~ 
~ C"'~ 

~~~,('_.._ 

~~.A--~ 

~100 paga pelo c»ot n.le de 2:5-6-982 
59lleOO • " " n.1i de 28-8-181 
70Bt900 • " " n.1! de 22-8-982 

P.D. 
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Recebi da COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA 

ELErRICA, a quantia de oitocentos mil réis (Rs.800 000) 

correspondente ao meu ordenado e comissões de venda no 

mês de Abril, dando pelo presente plena e geral quitação. 



l ll SitCÇÃO 

N.1S38 

MINISTERIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMMERCIO 
.DEPARTAMENTO NAOIONAL DO TRABALHO 

Rio de Janeiro. 1'1 de ~ de 193:3 

• 

Snr. Director da Companhia Brasileira de 

Energia Electrioa. 

NICTHEROY • ESTADO 00 RIO 

Havendo Roza Penaforte Tinoco reclamado por 

ter sido dispensada do emprego que exercia nessa Empre

za, sem que lhe fossem pagos os salarios referentes aos 

mezes de Abril e Maio do corrente anno, assim como as 

férias a que se julga com direito, convido-vos a apresen

tar a este Departamento, em petição devidamente sellada, 

as razÕes justificativas de vosso acto, afim de que se 

possa ajuizar sobre a procedencia da reclamação. 

SaudaçÕes 

I 

Geral ~~ 
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ritos policiais, dados esses, que constituem provas contra o 

acusado, uma vez que se re~erem a detalhes de contas recebi -

das , cujas importancias não figuram nas relações diarias da 

Caixa , por este assinadas , além de terem contastado que o che 

que de Rs . 13:374$900, emit i do pela Companhia Brasileira de 

Usinas Met alurgicas e constante da relaçáo det Caixa..?de 17 de 

Março de 1933, foi utilisado para pagamento da conta de Dezem 

bro do ano passado , ao envez da de Fevereiro deste ano , e o 

de Rs . 13 :834$400, tambem emitido pela referida Companhia, ccrs 

tanta da relação de 18 de Abril do corrente ano , foi utilisado 

para pagamento da conta de janeiro, segundo consta das r espos

tas de f~s . 147 v . a 164 v; 

2D - que , em face destas e de outras muitas dis

cordancias entre os dois laudos em confronto , formulou o acu

sado os quesitos suplementares de fls . 164 v . a 177, nos quais, 

entre outras arguiçÕes , perguntam si o l audo da policia é obsau 

ro, incompleto ou equivo; si o livro "Registro de comprovantes" 

oferece a prova d~' origem dos lançamentos nel~ feit OBJ si tal 

livro foi escrito por uma só pessoa e, no caso negativo , si pe

la côr da tinta uniforme, foram a s paginas escrituradas de um 

só jacto; o q_ue venha a ser comprovante, em contabilidade; si 

os comprovantes exibidos pela Companhia , tê em requisitos de 

autenticidade , individuação e clareza , ou incidem na censura 

q_ue o laudo citado lhes i r rogou; q_ual o comprovante apresenta

do q_ue os levou a af i rmativa de não se achar compreendida na 

importancia de Es . 13 : 374$900 , a cont a de Fevereiro da Compa

nhia Brasileira de Uzinas Met alurgicas e si oferece elementos 

de autenticidade ; q_ue cemprovantes oferecett a Companhia para 

pretender que a conta> recebida da ]Ketalurgica . em 18 de abril, 
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. 
ref•r~se a janeiro e nao a março; si podem atribuir ou imputar 

ao acusado a autoria de qualquer desfalque ou falta encontrada 

na Contabilidade. 

Em resposta a estes quesitos, declararam os peri

tos que lhes faltava competencia para julgarem o laudo pericial 

apresentado :pela Policia; que o livro "Registro de comprovantes' 

é escriturado diariamente/ sem individuação e clareza, assinalan

do sinteticamente a procedencia dos lançamentos nele fe~tos; que 

o dito livro foi escriturado :por 3 :pessoas, sendo a tinta da mes

ma côr e a escrita unirorme, sem que :possam informar, :porém, si 

o fera de um só jacto; que comprovante( em contabilidade, são os 

oocumentos que mereçam fé juridica e contabil, revestidos de fór

malidades legais, e assim reconhecidos :pelas :partes litigantes 

ou interessadas; que :presumem corres:pondere~os canhotos e copias 

exibidas :pela Companhia , aos recibos extraÍdos e entregues aos 

consumidores, visto conferirem as respectivas im:portancias com 

as lançadas nos livros; que o comprovante apresentado era uma 

copia da conta de dezembro do ano :passado, na im:portancia de 

Rs. 14:456$100, sem assinatura ou declaração do Caixa, aceito, 

porém, como verdadeiro, diante da verificação aritmetica a que 

procederam; que o comprovante exibido era urr1a copia da conta da 

Companhia de Uzinas Metalurgicas) referente a janeiro do corren

te ano, na importancia de Rs. 14:448$200, sem qualquer escrito 
, 

ou assimtura do caixa, aceito, :porem, como verdadeiro; que ve-

rificaram existir uma diferença de Rsw ?8:460$200, rEHfc~~ a 

importancias recebidas e não entradas em caixa, não podendo, po

rém, responder afirmativa ou negativamente . ao quesito, por en

volver mataria impertinente ao ~6to da perícia; 

3Q - ter Manoel Fabelo declarado em Juizo, que 

veio a saber do :proprio acusaõo, quando foi li sua casa, em com

panhia de Otávio Bai~ prender j"4 contas de fabricas, reten-
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do em seu poder uma relação de contas de repartiçÕes publicas, 

das quais constavam importancias a que não déra entrada em 

cai~a; que não pbde precisar a quanto montavam essas relações, 

avaliando-as, porém, em mais de 15 contos (doc. de fls. 187 a 

188); 

4Q - que, ao concluir o seu relatorio, 

o 2Q Delegado Auxilia~cusado incidido na sanção 
v!_~ntes 

nQ 2, da 9onsilidação das Leis PenaisVl doc. de fls. 

reconheceu 

do art. 331, 

188 a 189); 

5Q - que a Contabilidade do Tesouro Nacional afirma 

terem sido entregues ao acusado as importancias das contas cons

tantes da lista a que se refere o documento de fls ;{J1~, conforme 

recibos pelo mesmo firmados e procurações da Companhia, ali ar

quivados (doc. de fls. 190 a 193); 

6Q .. que1 do envel o:pe de fls . 194, consta ter sido 

recebida pelo acusado a importancia de 350$000, l~o dos ven

cimentos de Rosa Penaforte Tinoco, relativos à quinzena de 29 

de março a 12 de abril do corrente ano; 

7Q - que o documento de fls. 195 se refere áo re

cibo pela mesma firmado, :pertinente aos vencimentos de abril do 

mesmo ano; 

8Q - que, no oficio de fl s . 196, foi a Companhia 

convidada a a:presentar ao Departamento Nacional do Trabalho as 

razÕes :pelas quais deixou de :pagar à dita Rosa os seus salarios 

de abril e maio do corrente ano. 

Em face dos documentos em aprêço, é forçoso reco-
I 

nhecer o novo aspecto assum~do pelo feito, uma vez que esses do-

cumentos fornecem meJhores esclarecimentos sobre o caso em de

bate , levando-nos à conclusão de que algo de anormal se passou 

na Caixa da Companhia, decorrendo dessa anormalidade um desfalque 



- 5 -

computado pelos peritos judiciais em Rs. 78:460$200, des~alque 

esse, que a dita Companhia calcula em maior importancia, desde 

que se adicione, ao primitivamente averiguado, as importancias 

constantes do documento de ~ls. 190 e seguintes. 

Comtudo, as respostas proreridas por esses peri

tos aos quesitos rormulados pelo acusado, não me parecem de 

molde a constituir prova segura e insorismavel de que os com -

provantes, que lhes roram exibidos, sejam o~esmos sobre os. 

quais se pronunciaram os peritos policiais, não se me ariguran 

do razoavel que os tenham aceito como verdadeiros, quando eles 

proprios confessam, quer na resposta dada ao quesito sobre co~ 

provante, em contabilidade, quer na que deram ao primeiro que• 

sito ~ormulado pela Companhia a ~ls. 147 v ., não se revestirem 

esses comprovantes de requisitos l~gais, nem tampouco a escri

turação a que os mesmos se rererem. 

Ademais, não se justirica, no meu rraco entender, 

a resposta que deram ao quesito :pertinente à perícia policial, 

sobre a qual ~e deveriam pronunciar, sem diminuir os que a :pro

cederam, desde que essa resposta se tornava necessaria :para 

que ricasse inteiramente elucidada a duvida levantada contra a 

identidade dos comprovantes em que se basearam os dois laudos; 

duvida~ aliá~im:plicita no quesito rormulado. 

Quanto ao documento de rls. 190, constitue, 

sua natureza, prova ir~avel de que o acusado recebeu, 

Pagadoria do Tesouro Nacional, as im:portancias das contas 

J>Or 

na 

ali 

registradas, restando, a:penas, apurar-se si :procede a alegação 

da Companhia sobre não ter dado entrada das mesm em Caixa, 

:para o que sugere o ràs:pectivo exame deste Conselho na sua escri

ta, arim de constatar que os titules a que ~~~~ se rererem, 

se acham em aberto. 
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No tocante ao ultimo QUesito suplementar a Que 
~ 

dei registro, a despeito de reconhecer QUe aos peritos nao com-

petia indicar e autor do desfalQue, em nada lhes poderia afétar 

a sua citação, desde QUe em suas consciencias se concretis~ra 

essa autoria, segundo transparece das respostas proferidas sobre 

outros Quesitos. 
~ 

Com referencia ao depoimento de Manoel Favela, cum -

pre-me assinalar Que, embóra confira com o de Otávio Bailly~ na 

parte relativa h confissão do acusado sobre desvios de importan

cias recebidas e não entradas em Caixa, dele diverge em certos 

detalhes, como sejam: o de ter chorado no momento dessa confissão 

e o de se dirigir a Favela, nestes termos: "só vocês me poderão 

livrar da cadeia"; detalhe~ sobre os QUais silenciou Favela, mas 

que não me parecem de se desprezar, na formação de um juizo per

feito sobre as provas constantes dos autos. 

No que respeita, finalmente, aos documentos de fls. 

194 e seguintes, devo acentuar que esses documentos focalisam um 

abuso de confiança cometido pelo acusado, de vez que, segundo 

afirma a Companhia, era amigo de sua ex-empregada Rosa Fenaforte 

Tinoco, cujos salarios se prontificava a levar à sua residencia. 

Esse abuso de confiança, porém, importa ov pratica 

de uma falta grave, visto cons~bstanciar áto de incontestavel im

probidade. 

Deixo de citar a conclusão do 2Q Delegado Auxiliar~ 

no seu resDectivo relatorio, por se achar prejudicada pela pen

tença de fls. 133, sobre a qual já prestei informação a fls. 134. 

Deante dos incidentes tumultuosos que ressaltam, não 

s6 do confronto a que submeti os dois laudos periciais, como do 

cotejo das proprias respostas dos peritos sobre as varias serias 

de Quesitos fonnulados no ultimo laudo, confesso a duvida que se 
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~ 

estabeleceu no meu es~irito, da qual resulta nao ~oder emitir 

qualquer conclusão sobre o feito> câ.lcada nesses documentos, ~or 

se me afigurarem insuficientes) como elementos de ~rova. 

Todavia, outros elementos de prova oferece a Em

~resa, cuja ~rocedencia, uma vez devidamente constatada, basta

ria para focalisar a res~onsabilidade do acusado. 

Nessa conformidade peço venia ~ara sugerir as se

guintes diligencias: 

a) designação de tecnicos ~ara o exame da escrita 

da Companhia, na fórma e ~ara o fim ~ela mesma 

~roposto.a;; 

b) abertura de vistâ dos autos do presente ~recesso 

ao acusado, para se manifestar sobre as novas 

acusações que lhe são articuladas, maximé sobre 

a que se refere aos vencimentos de .Rosa Fenafort4 

Tinoco , dos quais, segundo alega a Companhia, se 
I 

a~ossara indebitamente, de vez que nada consta 

dos autos, com relação ~ idoneidade da reclaman-

te. 

Eis o que me foi dado concluir dos documentos óra 

submetidos à a]reciação deste Conselho, conclusão· que ofereço 

como méro subsidio ao parecer da douta Procuradoria Geral, no 

pro~osito, a~enas, d.e facilitar o seu ~ronunciamento sobre o 

caso em debate . 

Not2 - Em atrazo~devido ao acumulo de serviço, em sua maioria, 

de carater urgente. 
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.l prlmetn llnlli deste te!egnma, lleJJols do ende\eço, contém as seuutntes lndtcaçftes: estae:Io de "'pr~ce~encla- numero ~"d.i,. 
~elegrama- numerr~ llg palavras- data e hCJra da apres~tntacã'l, 

Reclama!. sl houver demora na entra~a de vossos telegramas. o 
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parte do 
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S!__ _ _ ...,. ~tlcas recebem , 

Cons ul t.... "audicador ou 4 Tarifa em casos de duvidas sobre en-
dereços ou lélxas. 

Os telegramas ordinarios para o exterior são sempre considerados 
urgentes. 

Para os telegramas longos são oconselhaveis os cartas telegrafi
cas, que gosam de grande abatimento. 

Usem o vale telegrafico ou aéreo paro remessa de dinheiro, 
Transmissão rapida, pagamento imediato. 

Procurem conhecer as vantagens dos servíços de cobranças e de 
registrados contra reembolso. 

Em caso de transferencia de residencia, comumquem o novo 
endereço á agencia que lhes servia. 

Aos Bancos, Companhias. casas comercioes e emprezas indu.striais faci
lita-se o expedição, o qualquer hora, dos seus telegramas, mediante depos itas 
semana.is, mensais ou trimestrais. P eçam informações. 

O Departamento dos Correios e Telegrafas recebe a prefe
rencia do publico como prova de confiança e patriotismo 

--------~ 
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/ 



l primeira linha deste teleanma, depofs do enfter~~o. contém as segntntes lnl!tcacOes: estado de procedeu ela- numero do 
telegrama- numero ,~ palavr:~s- da1a e hora da 1presentacãn. 

Reclama~ sl houver demora na entrega de vossos telegramas. ~ 111n ~ [ I ttJ 
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Ir-
As agencias postais-telegraficas recebem teleg. amos par 

parte do mundo. 

Cons ultem o Indicador ou a Tarifa em casos de duvidas sobre ~ 
det eços ou taxas. 

Os tel egramas ordinarios poro o exterior são sempre considerados 
urgentes. 

Para os telegramas longos s ão oconse lhaveis os cartas telegrafi
cas, que gosa m de grande abatimento. 

Use m o vale telegrafico ou aéreo para remessa de dinheiro, 
Trans missão ra pida, pagamento imediato. 

Procurem conhecer as vantagens dos servíços de cobranças e de 
registrados contra reembolso. 

Em caso de transferencia de residencia, comuniquem o novo 
endereço á age ncia que lhes servio . 

Aos Bancos , Companhias . casas comerciaes e emprezas industriais fac i ~ 
lita-se a expedição, a qualquer hora, dos seus telegramas, median te depos itas 
semanais , mensais ou trimestrais. P eçam informações. 

O Departamento dos Correios e Telegrafas recebe a prefe
rencia do publico como prova de confiança e patriotismo 
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• pnw~:&u. ulUl• lllll>lll um:gn;ma, aepots aa enoereço, contem as se!Jlltntes Jnotcacoes: esur.ao a e proceaenc1a- numero oo 
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As agencias postais-telegroficas recebem telegramas pare.. 
parte do mundo. 

Consul!em o Indicador ou a T arifa em casos de duvidas sobre en
dereços ou tdxas. 

Os telegra mas ordinarios para o exterior são sempre considerados 
urgentes. 

Para os telegramas longos são aconselhaveis os cartas telegrafi
cas, que gosam de grande abalimenlo. 

Usem o va le telegrafico ou aéreo para remessa de dinheiro, 
T rans missõo rapida, pagamento imediato. 

Procurem conhecer os vantagens dos servíços de cobranças e de 
registrados contra reembolso. 

Em caso de transferenci a de residencia, comuniquem o novo 
endereço á agencia que lhes servia. 

I ~ Aos Bancos , Companhias. casas comerciaes e emprezas indu6triais faci-
litei-se· a expedição, a qualquer hora, dos s eus te legramas , mediante depositas 
semanais, mensais ou trimes trais . P eçdm informações. 

O Departamento dos Correios e Telegrafas recebe a prefe
[_ rencia do publico como prova de confiança e patriotismo 
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As agencias postais-te/egroficos recebem telegramas para qua I quer 
parte do mundo. 

Consul!em o Indicador ou a T arifa em casos de duvidas sobre en
dei eços ou taxas. 

Os telegra mas ordinarios para o exterior são sempre cot'lsiderados 
urgentes. 

Para os telegramas longos são oconselhaveis os cartas telegrafi
cas, que gosa m de grande abatimento. 

Usem o vale telegrafico ou aéreo para remessa de dinheiro, 
Trans missão rapida, pagamento imediato. 

Procurem conhecer os vantagens dos servíços de cobrança's e de 
registrados contra reembolso. 

Em caso de transferencia de residencia, comuniquem o novo 
end~reço 6 agencia que lhes servia. 

Aos Bancos, Companhias. casas comerciaes e emprezas indu6triais faci-
lita-se o expedição, qualquer hora, dos seus telegramas, medi~mle depo ilos 
semanais, mensais o trimestrais. Pc:çam informações. 

.I Jl _______________ !! 
L___----------------------------------------~----------------- ~ 

O Depa rtamento dos Correios e Telegrafos recebe a prefe
rencia do publico como prova de confiança e patriotismo 

. 
··' 



A 11rtm.etra Ultlla Gesta telegrama. de11ofs do endereçe ;~ntém as sevufntes fndfcacftes: estat:llt de pnce:lencla- numero do 
tetevrama- numero dé palavras- data e hora da ao~esentacãn. 

o Reclama~ sl houver demora na entreca de vossos telegramas. 
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As agencias posfais-telegroficos recebem telegramas paro 
parte do mundo. 

Consul!em o Indicador ou a Tarifa em casos de duvidas s, 
dereço ou tuxas. 

... -·_. -, 

Os telegramas ordinarios para o exterior são sempre considerados 
urgentes. 

Para os telegramas longos são oconselhaveis es cartas telegrafi· 
cas, que gosam de grande abatimento. 

Usem o vale telegrafico ou aéreo para remessa de dinheiro, 
Transmissão rapido, pagamento im dio lo. 

Procurem conhecer as vantagens dos servíços de cobrançt;ts e de 
registra dos contra reembolso. 

Em caso de transferencia de residencia, comuniquem o novo 
endereço â agencia que lhes servia.- . 

Aos Bancos, Companhias, casas comerciaes e emprezas indlt6triais faci
lita -se a expedição, a qua lquer hora, dos seus telegramas , mediarJL deposi tas 
semonais, mensais ou trimestrais . Peçam informações. -
O Departamento dos C rre1os e Telegrafas recebe a prefe

rencia do publico como rova de confiança e patriotismo 
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A Jrlmetra Un:la deste telegrama, depois do endereço, cont~m as seanlntes lndlcaçftes: esu c li 
te~ilgrama- numero di! ualavras- data e hora da apres'!ntaçã" 

------------------------~----------
Reclama~ sl l10uver demora na entrega de vossos telegramas. o 

111 

z 
• o 

'li 
r-
91 

c 
)> 
-1 
)> 

J: 
o 
::ti 
)> . 

dencla- numero do 

:J 
{_ 

r-
--

J 

ENDER EÇO 

l 

,') 

[IJ 
JJ 
)> 
Ul -r 

o 
111 
""D 
)> 
;o 
-; 
)> 

~ 
JT1 
z 

-t-; 
PIO 

o 

11~ @ 
go 
;u~ 
)~ 
~g ,.fl'l 

-1 
f11 
r 
JT1 
o 
::0 
)> 
"TT 
o 
(J) 

o-i 

w 



L 

As agencias postais-telegraficas recebem telegramas par, 
parte do mundo. 

C onsul!em o Indicador ou a Tarifa em casos de duvid .::s _ 
de1 eços ou ldxas. 

O s telegramas ordinarios poro o exterior são sempre considerados 
urgentes. 

Para os telegramas longos são acons elhaveis os cartas telegrafi
cas, que gosam de grande abatimento. 

• • 
\ 

Usem o vale telegC~.fico ou é~eo para remessa éie eiro, 
Trans missão rapida, pagar1re~ imediato:- .. ' .. ~ · 

Procurem conhecer as vantagens ·dos servíços de cobranças e de 
registrados contra reembolso. 

Em caso de transferencia de residencia, comuniquem o novo 
endereço á agencia que lhes servia. 

Aos Bancos, Companhias, casas comerciaes e emprezas indl.ffitriais faci
lita -se a expedição, a qualquer hora, dos seus telegramas, mediante depositos 
semanais, mensais ou trimestrais. Peçdm informações. 

O Departamento dos Correios e Telegrafes recebe a prefe· 
rencia do publico como prova de confiança e patriotismo 

--------~ 
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Dr. VICENTE T. GARCIA 
ADVOGADO 

SAO P AULO 

Exmo. Sr. Dr. Presidente do Conselho Nacional de Trabalho 

~~EL;o '~~m~~ DO ; ABALHO 

E~ de ~ 18 

• 
' 

assinado pedindo jmntada ao inquerito administr -

tivo que a COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA ELETRICA promoveu contr 

JOS~ PEREIRA GOMES , do incluso instrumento de procuração, solicita, 

ainda, permissão, para expOr e afina~ requerer o seguinte: 
' 

A Co panhia Brasileira de Energia El~trica, moveu contra 

Jo é :Pereira Gomes; uma. queixa-crime, já julgada pelo respetivo ju 

iz, na comarca de Niteroi, (doc. de fl · . )' .3.3). 

Não · atiefeita com isso e esquecendo-se de que o pronun-, 

ciamento judiciario é soberano, resolveu, quando já previa fracaaa 

do o seu intento maqhiavelico materialisado na queixa-crime, recor 

rer ao inquerito administrativo, não levando muito em conta a retr -

avidade de que teria de lançar mão, doa despositivoa constantes da 

instruções baixadas por V.Excia. em 5 ~e Juru~o do ano p.paseado.Ia 

ao, para a Cia.,é de menor importancia,deade que possa atingir os 

seus propositos! • •• 

O inquerito promovido contra o meu constituinte, subiu 

até a instancia de V.Excia., onde ambas as partes já fal~ram ou fi-

zeram aquilo que deveriam ter feito . A Cia. Braeiliera de Energi 
' 

Eletrica, porem, maia uma vês, iludindo a bOa fé de V. Excia.,, reque

reu vista doa autos (doc. de fls.!!~) para juntada de novos docu

mentos, que são SIMPLE~MENTE CERTI ES ESJ?ARSAS, TIRADAS DE UY TIRO 

CESSO JÁ JULGADO, cujo deapacho é da autoria de um dos magistrados 

de maior cultura no visinho estado, Niteroi,e, de envergadura mo-

ral de todos conhecidos, como o é, sem favor algum o dr. ~onso Re-



Rozendo da Silvao 

Ora, V.Excia., não deoconhece que é um principio comisi

nho de direito que assiste a parte acusada de ser a ultima a falar. 

Pois, bem, a Cia. Brasileira de Energia Eletrica, não trepidou, não 

vacilou, não teve duvidas como das demais vezes, em lançar mão da 

MENTIRA e da INFAMIA, para poder traduzir bem os seus apetites, e, 

ssim, induzir V.Excia. a conceder-lhe nova vista , alegando para 

ta.nto que este seu ato era motivado, (doc. de fls. / ~~) pelo fato d 

meu constituinte ter feito o mesmo! ••• 

Isto, só mesmo no cerebro daqueles que não se sentem mal 

em serem diretores de companhias, advogados das meamas,e,ao mesmo 

tempo, furtcionarios desse Conselho, é que poderia ser gerado, por

quenuma simples vista pelo pro~esao, desde logo ae depreende da in

verd~de da alegação ! 

Mas, o fito unico da Cia. Brasileira de Energia Eletrica 

éra,tão somente, fazer juntar ~ara · impreesionar ~ conseguir desviar 

~ ~ ~ justiça, peças isoladas de um processo já julgado , cujo 

despacho TRANSITOU EM JULGADO , oem qualquer recurso de sua parte,o 

que, afinal consegulo , dado o ardil m~1hoeo e indigno de que lançou 

mão, desrespeitando a confiança e bOa de fé de V.Excia. 

Ante tudo quanto acima se 18 , o requerente, em nome do 
'- ... llt& • .. .... i . .... ,~,....,. .......... ~----- ------... ----~- ..._.....,.._ • • ..., 

seu cliente, pede a V.Excia. que l~e sejà concedida vista para 

conhecimento dos enxertos feitos no "pseudo " inqueríto adminiatrati 
~~ ;-..*~:-4~·-.;c -~ "f ~~~·J';·!Jn~ :.r~ .. ~ • ·~·~ ~ 1'. ~ ;l-o', ' ~.W · :t ·~\l4~ 

vo feito pela Cia. Brasileira contra José Pereirá'Gomes , protestan-
~. 'ft'~ ... !• l •· • • '.1' 't .... ~ ,.: •'- " 

do desde já contra qualquer outra vista que venha a ser 
0"4 '-l, 

mesma Cia. Brasileira dé E~~rgia Életrica, para .junt~da 

mentos de provas , tirados de ~ proceaeo já archivado, por falta de 

provas,· cujos· testemunhos foram de SUJ30RDINADOSN SEUS, que ante a 

verdade doe fatos, não bastaram • •• · 

Nestes termos e por ser de Justiça 



TABELLilO S C H U E LER 
Rua Coronel Oomes Machado, 68 

Tel. 1454 

9.0 O FF 

Llv . .. ...... 2 ....... . 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - NICTHEROY Fl ........... la ..... .. 

1. o Traslado da Procuração bastante que faz ... J .. . Slt ... $.hEI .... A ... G.O ... ~ ............................... . 

Saibam quantos este publico Instrumento de procuraçllo bastante virem, que no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chrlsto, 

de mil novecentos c. 34. . .. . ...... aos ...... do1s ..................................... dias do mez de ...... Jane.lr.o ................................ . 
nesta Cidade de Nlctheroy, Capltnl do Estado do Rio de Janeiro, perante mim Tobellltlo, comparccelJ ............ como Outorgnnte . .e..W..J!J.~.lJ .. 

c .. ar.to.x:..l.P. .•.. JO.$é. ... P.e.r~JJ:a ... Q9.ffi~$ .. , .... P.l.a$.t.l~t.r9.., .... G.a$J~~o9., .... o.o. ... çP.m~l~ç _1.9. . , .... 0.9.m.1.ç_1.::-
li~no nesta ~idade ...... ~,+.~ .......................................... ..................................................................................................................................................... . 

reconhecido pelo proprlo .... . . . . o. e. mim ~ . .. .. .. ....... das duas testemunhas abaixo nsslgnndas, do que dou fé; 

pernnte as qnnes por elle foi dito que, por este Publico Instrumento, nomeia e constitue seu bnstnnte Procurador.O .... ad.V Oga":'" 

d o ... Dr •. V1.c.en.te .. T., . rr.a.r.c.:ta" ... t>.r.a..s..:L..J. ~.1 ro . .. G.a.$a.do ....... do.m1G.1.11.ado. ... ne.s .. t.o.. ... c.1da.de 
a . u.em ... c.qn~.e.O..e .. PP.O..e.r.~ s .... P.~u:º' ... o. ... t.O.ro. ... em .. -'0er.al ...... em ... qualQ.uex: ... Ju1z.o ... ... Ins.ta.n 
çJª .... ~ .... r.rt.l?.~.nªJ .... G .... ~.$. -~-~-~-ªJm~.nt.~ .... P~J'.ª··· Pf..~$..t9-.r ... ªtr.~.rmª:1.9.~.s .... l~.gª~-§., .... :t.rª'ns1 

ll: .•.... o..~.$.1$ :t.tr. ...... P.o.9.G.nO.o. ... ~ .. ~.Pr.~~e.n.\o,r .... 9 ... P.l.ttQ.r.~;a.n:t.e .... ~.m ... Q..u.a..Ut\)..e.r .. .re.P.ar.:t.1.j.ão 
JN.P.~J~.ª .. F.~.9.~r.ªJ: .. Er~ tadoal ou jAunll.! 1pal ,., .. r~.q~-~.n~.r. .... ~ .... ªê.?Jnªr. ... t.~9.9. .... ~0J:tt.9 
~n:t.~no.~r. ... $~.t .. Jle. .. õJr..e.t.to. ... e.m ... .!.4Y.O..r ... O..o ... oJtt.o.rgan:t.~ ... J.n.~.;.l.~s.1.v.e. ... n.o ... De.par..tame.Q 
t.9 ... e .... Y.QXJ..$.GJ.~.~ .... N.ª.ÇJ9.D.4.l .... QJL.'r.nl.P.ª.l.b.O., .... QO.<l.e.ndo. ... ª.l.n.dª·--ª-~9.ID.P.ªT.lhu.r ... .f.P..i.!.e.SS.Q.$ , 
:r::~ .. lJ.~.r.~.r J .... ª$.$.~P.ar .•.... o.u. .. J.r. .... t~.$.te.mu.nt.\a$ .... ~ .... f;l.u..o.s.ta.b.e..le..c.e..r .. . c.o.m .. ou .... s.e.m ... r.e..s.e.r.:: 
'fª.$ .... ~.w. ... u.mª····º.IJ .... ma1..f;I .... Pe.s.s.oas .•.... :-:.:: ....................................................................................................................... . 

....................................................................................................................................................... ......................................................... 

···-················-··-······································································ .......................................................... .... ................. ........................................ . 

., .............. , ............ ...................................................... , ••••• ... .. o ..... ...... ................ ............................ ............................... . 
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' . . ···························-·······-···········-······································ ··········--··· ·· ····· ···································································································· 

concede todos os seus poderes, em Direito permlttidos para que em nome d'elle Outorgante , como se presente fosse possa em Juizo 
ou lóra d'elle, requerer, allegar, defender todo o seu direito e justiça, em quaesquer causas ou demandas, clvels ou crimes, movidas ou por 
mover, em 11ue elle Outorgante lôr Autor ou Réo , em um ou outro lóro; fazendo citar, olferecer ocçoes, llbellos, excepçOes, em· 
bargos, suspelçOes e outros quaeslluer artigos : contrariar, produzir, Inquerir e reperguntar testemunhas : dar de suspeito a 11uem lh'o lôr; jurar 
declsorla e suppletorlam nte n'alma d'elle Outorgante ; lazer dar taes juramentos a quem convier, assistir aos termos de lnventarlos e par· 
ti lhas, com as cltaçoes para elles; asslgnar a11tos, requerimentos, protestos, contra-protestos e termos, ainda os de conllssao, negaçllo, louvaçllo 
e deslstenclas; appellar, aggrnvar ou embargar qualquer sentença ou despacho e seguir estes recur.os até maior alçada; lazer extmhlr sentenças, 
requerer a execuç!lo d'ellas, sequestres ; assistir aos netos de conclllaçllo para 01 qunes lhe concede poderes !Ilimitados; pedir precato rias ; to· 
mar posse, vir com embargos de terceiro senhor e possuidor ; juntar documentos e tornai-os a receber; variar de acçôes e Intentar outras 
de nuvo; podendo snbstabelecer esta em um ou mais Procurndorea e os substabelecidos em outros, ficando-lhes os mesmos poderes em seu vigor, 
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Dr. VICENTE T. GARCIA 
ADVOGADO 

SAO PAULO 

Exmos. Snra. Membros do CONSELHO NJ'~CIONAL DO TRABW!O . 

\ 

HO NACIONAL DO TRABALHO 
./23 

P e 1 o a c u a a d o ____ \ __ _ 

Vai, fi 'nalmente, ter áa mãos de V.Exias., para. o ser'eno 

e devido julgamento, wna monstruoaidade jámais vista nos anais fo

renses, e, por certo, nesse respeitavel Conselho. 

' No folhear deste amontoado de papeis , aos quais se quer 

dar o nome de INQ.UERITO ADMilUSTR.! TIVO, terão V.Exias. ocasi'ão de 

verificar o quanto pÓde a mieeria hUmana, a euhmieeão ao áeaejo do ~ 

pa. trão, a vontade de o e r u til ao chefe, 'sem o menor reapei to á hon

ra alheia, e, mais, a falta revoltante e enervante, de firmeza, di

reito, e sinceridade de que lançou mão a Companh1a Brasileira de E

nergia Eletrica, através doa seus maiorais e caciques, que, quando 

não quizessem respeitar aa suas propriaa peaaeas, deveriam, pelo me 

nos, saber respeitar da cargos que exercem e, em razão doa quais, 

desfrutam legares de destaque na socieúade, visto que, ainda, infe

lizmente, 'reconhecemu~ os homens pelas funções que exercem e não pe 

lo car~ter que possuem! • • 

Merc! de Deus, com o advento da Hevolução já conquista-

ram as classes menos favorecidas da fortuna,' sinão os seus reais e 

I I ' 1ncontestes direitos, pelo menos umct. partícula, pequena, sim, mas 

daqueleà direitos que precisam 'ser respeitados e conaer-

para honra nossa de povo culto. 

Os patrões esquecem-se de que os seus maiores sustentacu 

os e os melhores amigos que poasuem, são preciawnente aqueles que 
I 1'\ 

~ara sustenta-los e enriquece-los; ão os pobres e eKplora 

prol. tario·á que lhes dão tudo quanto possuem: inteligencia , for 

ça, saÚde e mocidade! 

Esquecem-se de tudo ieao, para aterem-ae, exclusivamente,%i 
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aos seus interesses, ao aumento ganancioso doa lucrou doa seus ca-

pitaie e ao bem estar seu e dou seus, dentro de uma vida verdadei

ramente nababeeca, pouco se lhes dando que tenham que jogar na mi

aeria este ou aquele empregado, mesmo que seja coberto das mais tor 

pea infamias, desde que isso vá satisfazer caprichos e vaidades do-

entias! • 
, 

A miaeria, e a honra desses abnegados auxiliares e, para e-

les. o de sómenos importancia . Para os patrões, sóroente, tem va-
' . 

lor e merece defeza heroica os seus interesses e apetites, muitas 

das vezes incofeusaveis. 

E é de pasmar que brasileiros ao serviço de emprezas estran-

geiras, homens que , pela posição que exercem e pelos titulos que 

ostentam, deveriam, pelo menos , demonstrar a posse de preparo capaz 

de bem os conduzir na vida, desprezem tudo isso para lançar mão da 

infamia, da calunia e da mentira, na satisfação doa caprichos dos 

chefes do momento . 

No decorrer deste amontoado de papeia aqui enfeixadoa á gui 

aa de inquerito , verão V.Exiaa ., com tristez.a, estamos certos, a 

flexibilidade das afirmativas de engenheiros , advogados, contadore 

e chefes de eacritorios etc. , trazendo a maia contristadora prova . ' 
da falencia- de caractérea e de atitudes , principalmente . partidas 

' 
daqueles que , tendo cursado escolas superiores , tinham por dever . 
precipuo e easen~;ial caminhar, fazendo com que os demais os seguia 

aem no caminho honesto, digno e verdadeiro ! 
., . , . 
~~a, a~. po1s, um aupec~o bem solene e frizante do de moronamento 

do caracter daqueles que , portadores de títulos, se julgam, na sua 

grande maioria , mentores, dirigentes e diretores de gr andes empre

zas indua .triais, com posições alguns deles até nos postos da publi 

ca administração . 

OS J.n:OTIVOZ "JA SUS~ ..... NSÃO 12.Q. SEHVIÇO 

José Pereira Gomes, ho1ne~ de costumes rigidos, honesto . chefe de 

numerosa familia , entrou para ou serviços da Companhia Brasileira 
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Br i+eira 4e En~rgia Eletrica, no dia primeiro de Dezembro de 1910 

(fl • 14). Ali• desde ou tempos em que est Comp~ru1ia pertencia a 

brasileiros de fato, trabalhou até o dia 20 de Abril de 1933, data 
I 

em que foi afastado , violentrunente , do cargo, sem o menor respeito 
• • 

aos seus direitos e res~onaabilidadee, pois, o acusado ali exercia 

o cargo de caixat 

No e~tanto , tudo se dtrivou de "CHE UES SEM FUNDO" que o au

ditor interno da Comp ru1ia , ALBERTINO CARDOSO D CUNHA (fle.30v e 

44) impingiu ao caixa que, acreditando na verdade das declarações 
• 

I 

des e seu cole ?a de serviço, de contou-os , e , depoi , ao ir recebe-

los no Banco do Brasil , teve o dissabor de saber ~ue o t.mitente doe 
I 

cheques não tinha . fundo para cobri-los::: • •• 

ALBERTilm CARDOSO DA CUNHA, indig~ado porque José Pereira Go 

me , aliás
1 

inutilmente , levou o fato ao conhecimento do diretor da 

Companhia João Noronl :Jantou , gerou no a eu cerebro o '' desfalque" 
I 

que vindo de encontro aos seus de ejoa de :Vingança, não deixou tam

bem de agradar aoa seus uperiore que tinham e tem um e trangeiro 

esperando a solução de.ate inqueri to para ser contemplado com o lo

gar de caixa que não pÓde pertencer a um brasileiro , eis que muitos 
I 

alienigenas entendem que o nosso pa a ainda é uma colmeia . . • 

E ta maneira unica porque ae devce ,contar eoea historia , da 

ual nasceu o tão decantado "desfalque'' na caixa da Companhia, cujo 

"alcance ", porem, nau duas perici a levad e a efeito , não foi posai 
I < 

vel apurar , apesar da refÓrma da escrita que nos demonstra a eegun 
I 

da perici e da parcialidade que , desde logo ae vislumbra no seu ex ... 
tenuante e malabariatico laudo . Mas , no presente inquerito admi-

nietrativo depuseram o chefe do eecritorio LUSO DE SOUZA COELHO que 

DIARIAMENTE CONFERIA E ~UBRICAVA a nÓta que era feita pelo caixa { 

fls. 78); AL.DOMIRO V ~T PER.AL'rA, enc rr gado d fi caliaação do 

c n ... umo de energia ele rica e reaJ tivo pa am nto por parte do pu

(fla. 43v); ALBJiJRTI~O CARDOSO DA CUNHA , uditor 'nterno enc r 

gado de · IJC I Cülir G LIVRO (fl • 44) , e OTAV!O RAUL! O B 

LI , que tem f~çõee de negociar contratos e tambem se ocupa DE PRO-
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PROBI.ili"MA5 DE ADMIHISTRAÇ GER:\L DÃ GOM!? UlliiA (fls. 46). Ora, temo 

a! o depoimento de quatro funcionarios da Companhia, que, · peloo car 

goa qué exercem, teriam, fatalmente que descobrir, dentro de 15 di

as no maximo, o recebimento de qualquer conta, euja importancia não 

tivesse sido recolhida dentro •daquele praso, contando este da data 

entrega da conta, ou melhor, da.sua extração, e• isto porque são 

as pr opriae notas da Co1.apanhia que dizem no verso: ' 

"Não aendo a conta paga no ato de sua apresenta
ção o consumidor deverá efetuar o reapetivo pa
gamento DENTRO DO FRAZO de 12 dias, no escrito
rio da Companhia, Para que nao ocorra mnaposei-
vel• lnt .rrupção no O.B.liJECIMENTO DE ElillRGI.h ELE-
TRIGA" . 

Não é, pois, de se acreditar que p caixa da Companhia tives 

se uma tão ampla eafér~ d~· a~ão, para lidar com os livros e desem

penhar as funções luxuosas daqueles empregados acima enumerados.,. 

Como eria possível ao caixa saber quem pagou ou quem não 

pagou ua conta de energia ele 'trica, • se quem lidava. com os livros 

não era ele, mas• os anks. Waldomiro Valet Peralta.Lf' Albertina Car

doso da Cunha e Luso de Souza Coelho ? 

Pois não é ee te ultimo que diz a fls. 40 ~ para saber ll 

h§_ contas estão' 2!:fl..~ _2l! nã'l.a,. de consumidores, ~ testemunha tem .! 

e<~rita du Companhia ~ 

Nestas condições, chegamos á seguinte concluuão: ou esses 

funci·onarios são relap~:~os e, assim, maus cumpri dores doa seus deve· 

rea, ou, então, são coniventes no tal ••desfalque 11 que a mentalida-

de de Albertina Cardoso da Cunha criou, de colaboração C'Om Luso de 

Souza Coelho e o tecnico Luis Felioc Mandroni •••. 

·Se as funções do acu~ado er~ receber contas e passar reei-

boa, função e a ta que tambexn era exercida por RUBEI'J! LOPES ( tes temu

nha no inquerito policial) e outros empregados; que as notas forne

cida pelo acusado eram DIARIA-úlEN•TE CONFERIDAS E RUBRICADAS pelo 

chefe do .eacriftbn'o Lua o de Souza Coelho, -como é possível falar-De 

em desfalque '? 

Aliás, parece-nos·, que não é preciso grande esforço para 

se ficar completamente convencido de que um desfalque na caixa tl.a 
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J1 1 
Companhia Braaile l ra de Energia Eletrica. seria imposaivel, pois que 

só em ' torno das notas apresentadas pelos recebedores, poderiam Wal-

' domiro Valet Peralta e Albertina Cardoso da Cunha desempenhar suas 

funções, tendo-se em conta que o serviço é feito da seguinte fÓrma: 

E~iate um talão com recibos, numerados estes em quatro vias assim 

distribuídas: a PRIMEIRA é destacada para avisar o consumidor da im 

portanciu que deve pagar, sendo que,de acordo com a nota impressa 

nessa via não tem valor qualquer recibo passado ali; a SEGUNDÃ 
, 
e 

a que serve de recibo ao consumidor, 'na qual está impresso '-recibo 

para~ consumidor -; a TERCEIRA é a que serve para a prestação de 

contas, quer dos recibimentos feitos no eacritorio quer na rua; e, 

finalmente, a UARTA é a que fica no canhoto do talão e serve de ba 

se ' para os serviços de Waldomiro Valot Peralta e Albertina Cardoso 

da Curu1a, de conformidade com as declarações de fls. 43v e 44. 

Logd. é intuitivo que, só pela terceira via do talão é que o 

E:tWARREGADO DA FISC~ISAÇÃO .00 CONSUMO DE EliiERGIA ELETRICA E 00 PA

GAMENTO POR PARTE DO PUBLICO, que é no caso aldomiro Valet Peralta 

e o AUDITOR INTERNO que tem por função fiacalisar CONTAS E LIVROS 

que é o c~rgo ocupado por Albertina Cardoso da Cunha, poderiam de

sempenhar suas funções, porque, só por essa terceira via de recibo, 

poderiam saber qual, o consumidor que pagou e qual o que deixou de 
' ' 

pagar, para , então, dentro de 15 dia , fazer com que a este~ OCORRA 

UMA POSSIVEL IN'.l'.ERRUP O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA •• • co--- -- ( 

brando-se, além de tudo, a multa de lO% por não ter sido pa;ga a con-

ta naquele prazo. Em sã consciencia, em razão perfeita, podem tai . . 
atribuições ser dadas a uma unica pessOa, como pretende fazer pare-

' 
cer a Companhia a esse ilustre Conselho ?wy •• 

~-~~ 
I s is timos~ 'O 11 deufalque" não exia te 

' ' 
ou então ele foi fei-. ' 

to de parceria com Luoo de Souza Coelho, chefe do escritorio ~UE CO -

FERI.l E RUBRICAVA DIARIAMENTE AS NOTAS DE RECEBUI!EN'ro FEITAS PELO A 

CUSADO, com as terceiras viaa das contas (fls. 78); valdomiro Valet 
' . 

eralta, . encarregadp da fiscalisação do consumo de energia eletrica 

e reapetivo pagamento pelo publico (fla. 43) que tem como base para 
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o seu serviço a conferencia entre a terceira via (documento para a 
' 

prestação de contas doe recebedores e consequente baixa no debito ,d 

consumidor) e a quarta via (canhoto do talão) pelo qual se conhecem 

oo debites doe consumidores; e Albertina Cardoso da Cunha auditor 

interno que tem como função FISCALinAR AS CONTAS E OS LIVROS (fls~ 

44) e que não possue outros elementos para a fiecalisação que lhe 

esta aféta a não ser os que acima ficaram enumerados (terceira e 

quarta via do recibo). 

Eis, af, em linhas gerais, como se justifica a suspensão de um 

homem, com um passado honesto, cuj riquesa consiste aómente no no

me limpo e na educação que poude dar aos seus filhos (depoimentos d 

fls, 86 a 106v). 

Q,ual seria por ventura a falta grave em que incorreu o acusado ? 

' ~ue motivos ponderosas teria tido a Companhia para assim tão rude-

m~nte castigar um empregado que lhe deu toda sua mocidade, num tra

b lho con~tante, honesto e ~rodutivo ? 

A Companhia Brasileira de Energia Eletrica, no afan de conse

guir uma solução favoravel no inquerito administrativo que já deve

ria êer sido julgado por eaae Conselho se não fossem os expedientes 

usados por ela, não trepidou em lançar mão, da MENTIRA (perdoem-~ 

.Exias. 9 termo) para iludir a senhor Presidente 'do Cons'e lho Nacio-

da ·Trabalho, pedindo viBta de um proceuoo quando não maia o pc

fazer, ALEGANDO Ji.ALC.Al.fENTE Q,UE ASSIM PROCEDIA FORQ.UE O ACUSA

TIVERA IDENTICO PROCEDI1mNTO (fls. 137). E, tanto maia lamenta-

caso de abuso de confiança, quando é certo que o dito re 

foi assinado ·par um bacharel, advogado da Companhia que i 

dr. Helvecio Xavier Lopes, e que, além de tu~o isso é ADJUNTO 

... H CU \DOn Dü 00-i: r U~ H''l'O H'.ti..ClU.J: :00 l'ilAB \LHO !:: ••• 

E porque fez isso ? Por ignorancia ? Não! Exmos. Znrs. Membros 

o Conaélho Naciomü do Trabalho! :E·ê-lo, sim, por maldade, para con 

eguir juntar aos autos que a{ se encontravam, depoimentos IOOLAOOS 
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çia, e , para aosim, deaoa forma,a.I~ar efeito dea~te de V.Exiaa. 
' 

No dia 4 de N~io de , 1933 a Companhia Bra sileira de Energia E-
• 

letrica, por seu diretor João Noronha Santos, requereu á Chefatura 

de Policia de Niteroi a abertura de um inquerito p~licial para apu-
t I 

rar a respon sabilidade do acusado num 11 deafalc1ue'' verif i cado na cai 

x da meumGt 6ompanhia, num total de 77:345$400 (eetenta e sete con

to~ tre~ento e quarenta e cinco mil e ~uatrocentos reis), pedido 

e ae que foi deutribuido á egunda Delegacia Auxili ar de Niteroi • 

De posse da respetiva petição, na qual o fato era narrado em 

linhao ligeiras, trazendo q r61 de testemunhas determinadas pela le , 

o delegado dr. Getulio Macedo Azevedo, deu, incontinente, o aeguin-

te despacho: 

"Proceda-ae aos termos do neceasario inquetito , in
timando-se para comparecerem a esta. delegacia , afim 
de restarem declaraÇões não s6 o diretor da compa 
nhia qu~ixosa , omo ~ te temunhao.;~ urrol dto , bem 

''' como , varias pe;Bõas-que saibam ou tenham razão~ 
s ber do fato delituoso em questãõ , INC~UJI\~ O D
VOC.AJO .o..,. ·~s iA cu .)_uw.r , .m~ ~ H.A.. ·rLfoN BITENcounr 
LEAL , U~ :RE:li'l~l F. D"~PO. COYOTr<'S ~ 'Pnf1 .. Bej a in ti 
mado o cusado para ciencia d~rocea~e para pre -
tar declarações . Designo o inveatigador Leoncio 
Goulart de Oliveira para proceder as diligencias. 
Nite oi, ,11 de Maio de 1933 (a) Getulio Macedo A
zevedo . 

Poderia o ar. Delegado assim proceder ? Não tirilia a parte 
qutixo a apresentado com a queixa o re~~etiv rÓl de teetemuru1as ? 

Nem se diga que seja obra de bacharelice o que aqui se encontra: Se 

nhore Membros do Conselho Nacional do Trabalho, porque ae pergun-
I 

ta~os como e porque o advogado da Companhia foi depOr no inqueri-

to como testemunha ao envêz de funcionar como advogado , não o diz 

vil de que ' o sr. d.r. Delegado de Policia tomou conhecimento de f a

tos extra-autos; o que nüo é poasivel nem legalo 

Mas a irregularidades e parcialidades desse inquerito, já ju -

gado pelo Juia da )a. Vara Criminal de Niteroi, não fica a{, infeli -

mente. O investigador, dando cumprimento ao despacho do ar . Delega 
' t do de Poli.cia , informava , por oficio da.tndo ,de 15 de Maio , quatro 
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di s apó aquele de s pacho, o s eguinte: 

" • • • informo maia a vossa aenhor~a que tem, t;.aml;>em, 
conhecimento do fato delituoso em apreço, Fernan
do Salustiano d& Bonfim, tambem funcionaria da 
Companhia Brasileira, bem como o advogado de aa 
comp~nhio. doutor hamilton ~i te1.r •u ... t Lea , r .. u~ DE 
.~J ~ _o_L·ul ~ T~S:rl!:... liA''. (doe . nl2 ;--) 

Pois bem, nesse oficio, o investigador transcreveu o de pa-

clíl.o do seu chefe no que se refere ao advogado da 6ompanhia, e arro

lou maia uma testemunha de nome Fernando Saltil~tiano Bonfim que não 

figurou no rÓl apresentado na petição inicial nem no despacho do ar 
. 

Dele ado de Policia. 

Ma, não ha duvidas que o inquerito foi norteado e dirigido 

pelo ilu tre adjunto de Procurador do Departamento N~:tcional de Tra

balho, e advogado da Companhia, pois que rendendo nossas homenagens 

á autoridade que o deveria presdir não a julgamos capaz de deixar 

comparecer a cartorio DUAS PESSOa , que UE TIVESSEM 

SIDO ARROLADAS E _INTIIL\DAS por qualq"&er das partes •• • 

O ca o, porem, é que a Companhia , equiosa de provar uma cou 

a que não •existe (o que é bem dificil) não teve duv'idas de , no de
' 

senr olar do inquerito, fazer ouvir LUIS FELIX MANDRONI , tecnico de 

contabilidade da queixosa e MA.UOEL FABELO , , eu empregado em Petropo 

l i s ••• Mas essas te a ternunhao foram ouvidas irregularmente , pois 

que, dos autos não consta nem o arrolamento nem a intimação das mea 

mas. No entanto, o escrivão da dê egacia , não sabemos porque , la-

vrou duas certidõeu que muita duvida deixam sobre o valor do inque -
' 

rito, aliás já reduzido áb suas devidas proporções pelo julgame~to 

de um homem integro e digno como o é o dr . Afonso Rozendo da Silva, 

Juia Criminal de Niteroi. Nem ao menos f i cou a possibilidade de se 

afirmar que essa5 testemunhas são " TEST.EMUNH 5 REFERIDAS",· porque , o 

depoimento das me amas é ~;;S'l:"EMUNHAS NUMERAR~AS" ~ 
Sobre esse caso assim certifica o Cartorio Privativo do Cri-

me de Niteroi: 

"qa nto ao primeiro ITEM, ÃO CONSTA TEREM SIDO AR
ROLADAS pela Companhia Bras ileira de Energia·Ele
t r ica, qumixoaa , como testemunhas: João Noronha 
Santo~ , Hamilton Bitencourt Leal, Fernando Salusti 
ano bonfim, LUIS li'ELIX M.AlJDRONI e MANOEL FABELO; 
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r,.quanto ao ITEM segundo, fortun t.õd.s.s aquelao testemu
nhas arroladas e intimadas por determinação do dele 
gado de Policia, com EXCLUSÃO DE LUI~ ..J J lt l DRO 
lH e ll}TAOEL P~J3EL9 que N.'tO CONS'r )Or"' _ UTOS TERE ' 
SIDO AtU\0 .JJW \C quer pela parte queixosa quer pelo 
delegado quep residiu o inqueri to, Jl1:. T 0-'0U.C9 -mxrs 
T:& ÇJJAL~UER II\TIIJ~ÇÃO DEST~ TESTEl/UNHAZ. A ifls.32 
se encontra uma certidao o te r aeguinte:Certifico 
e dou fé Y,UC se acha pres nte neuta delegacia( POR 
TEH. ~ INTIMADA .P.ARA PRES'fAH DECLARAÇ0ES ( ? J Ludls 
Felix 11arulroni, contador do escrito rio Centro.l da 
Companhia queixosa. Niteroi 22 de Maio de 1933. O 
es crivão (a) LUIS DE SOUZA PINTO. 
A fls., 36vereo, se encontra uma. certidão do mesmo 
teOr sobre l~EL FABELO. (doc. no ~ ) 

Encerrando o inquerito, o ar. Delegado de Policia faz o ~eu 

relatprio e manda que o mesmo seja ..fnvia.do á Jueti·ç-a· Publica. :Ueose 

relato•rio, porem, o ar .. Delegado de Policia avança afirmativas que 

nem o laudo d 

prec iear ••• 

importancia de 

~ericia verif.icada nos livros da Companhia conaegu~ 

Diz o ar. Delegado due foi apuradO' 'O' "desfalque" da ~ 
77:3•45~p400 e que , assim procedendo,. ·i ·ncorreu o acusa~ 

do nas sanções do Codigo Penal! ••• 

Mas, onde apurou o ar• Delegado de Policia semelhante causa. ? 

Nos autos ? Não: Talvez, é poseivel, que pelo ~esmo veículo que 

o informou de que o dr. Hamilton Bitencourt Leal desejava depOr co

mo testemunha ao env~a de servir cama advogado. 

I to é, EXTAA.-AUTOS!!! ••• 

·No entant o, o dr. Melquiades Picanço, digno ·e ·probo Promotor 

Publico da cidade de Ni teroi, não tendo encontrado NO MESMO DTQ.UERI 

TO, motivos para a denuncia nem a. certeza do delito, e, mais nem a. 

importanoia exo.ta. do"desfalque", opinou num liberalismo de justiça 

muito,louvavel 1 porque novo exame fosse feito na escrita da Compa

nhia, o que fo~ deterhlinado pelo Juiu competente, atendendo assim, 

o alvitre da Companhia queixosa. Mas os peritos que agora foram 

nomeados esqueceram-se por completo do ·juramento que por certo fize 

ram para bern desempenhar a missão que lhes fOra confiada e elabora
~! 

raro um laudo~ cuja simples leitura desde logo resalta a aua parcia-

lidade. Mas não é tudo . Esse laudo é complet~ente diferente do 

outro realisado por determinação do Delegado de Policia, conforme 

se demo na trará mai.s ad.tante, sendo de notar-se que ambos deveri&Jn 
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ter sido feito~ noa mesmos livros e documento~. 

Certo como é, que a escrituração da Companhia Nlo OFERECE 

PROVA DE AUTEWriCIDADE ALGUMA, nem os seus documentos foram apreen

dipo , ·mas. sim continuaram sob a guarda e a disposição da Companhi 

acusadora, não é de eatranhar que fosse a escrita modificada, por

que o que está em jogo é sustentar uma infamia urdida por interes-, 

seoi,(:onfessaveia d,e terceiros. E, sobre iBso,' melhor nos dirá a 

petição diri ida a. 13 de s.etembro de' 1933, jun'ta aqui por certidãe 

(doe. ~ ) , da qual transcrevemos. os seguintes trechos: 

-

" ••• como já constatou o auplicante por um doe seua a
dvogados, que, estando anteriormente assinados pelos 
suplicantes TODAS AS RELAÇ0ES DIARIAS DE CAIXA, sem 
exceção de nenhuma , APARECEM ÂGORA, 'com grande aur
preeoa para o suplicante, V IAG DELAS SID~ ~\SSINATU-

E UUJO FEITIO, entretanto, lhe é atribuido 11 

"••• alem de algumas delas estarem VISIVI.LMENTE RASU
RADAS , como a dé 12 de :bril do corrente à.rio." 

'' ••• o reaultado do exame apresenta, antes de seu des
fecho, essa deformidàde denunciad , antecipadamente , 
a vossa excelencia,conaequenté ao apreciamento impre 
visto das RELAÇOES DIÁRIAS DE CAIXA, rasuradas e sem 
assinatura do suplicante~" 

De posse do novo e~ame de escr~ta, como ~ão tivessem os e -

nhorea peritos determinado a epoca certa e como e porque se deu o 

"deafal4.ue", a pediqo do ar. Dr . Promotor Publico assim se manifea 

taram os senhores peritos: ....... 
11 ••• o abaixo assinado ' á vis ta do parecer de fls . de c 1 
ra que, 70' ...,.,& ENCONTttJ:,DO, nrJIVIDUAOO~"", os lançamen 
toe do Diario da empreza e tendo veraado a pericia 
sobre DESFAL UE SUSPEITADO ( ? ) por deficit verifica
do na reapet va caixa, a data do alegado desfalque 
DEVE EOTAR EM CORREGPONDENCIA com a falta em tempo 
utfí, a guisa da adm naitraçao da Companhia, do depo
sito ou entrega das quantias recebidas doa consumido 
reo de energia eletrica a que se referem oa quesitos 
constantea do laudo apresentado. Niteroi, 2 de Outu
bro de 1933 ( ) Heitor Barcelos Colet. (doe no / ) 

I < 

"Tratando-se na eapeqie, de desfalque resultante não 
de importanciaa retiradas da caixa, mas sim de con
tas rece~idaa, cujas importanc~as deixaram de dar en 
trada, somente ~elo exame ~ recibos ~ poder das 
parteu e confronto com a liata diaria do caixa, com
provantes e livros, poderse-ia saber ao certo quando 
começou o desfalque . PARECE-ME ( ? ) entretanto de a
cordo com a resposta dada ao quesito numero 28 da Co -
panhia Brasileira de Energia Eletrica e docum~nto de 
no 168 que o desfalque em apreço teve inicio em fina 
do ano de 1932" . (a) Olinto Guedea Pinto ( .(9-v-c. ~ /) 

Pelao reapoutaa acima é de concluir-se que a Companhia nã 
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a não ser 
dispõe de outro meio de controlar o recebimento de suas~- · 

los recibos em poder das partes. Mas, como absurdo, só para argu-

menta~os: ·ae os seru1orea peritos que examinaram a eaorita tanto 

por determinação do ar. Delegado ·de Policia como do M.Juia da 3a.Va 

ra de Niteroi, respondendo ao DECIMO QUESITO formulado pelo ·dr.Dele 

gado de Policia e adotado pelo dr. Promotor Publico, e, o PRIMEIRO 
dif()eram 

Q,UE XTO do acuaado,we•t•m•fiwillwm qu.e as notas DIARIAS :00 CAIXA .APRE-

SENTAVAM O TOTAL ENGLOBADO DOS RECEBIMENTOS feitos, , como ser posive 

a conferencia lembrada ? E a escrita da·Companhia? E os livros 

que Valdomiro Valet reralta diz escriturar e que consistem nessa 

fiscalieação ? - mh ".. )') E as funçoee do home~oa cheques.sem fundo Alberti 

no Cardoso da Cunha, q_ue é auditor in terno, de nada valem ? 

~ 
~ual as peritos Heitor Barcelos Colet e Olinto Guedes Pinto -

onat~aram perfeit~ente a altura, da investidura que lhes con- ~ 
ó M.Juis da 3a. Vara Criminal. Não reata a menor duvida.1 E, a 

se de 

feriu 

prova af está, pura e cristalina! & •• 

Na sua queixa a Companhia apre2enta notas com recibos que diz 

não terem sido registrados. E, a confiança doa senhores peritos no 

laudo é tanta, que o primeiro se refere a DESFAL~UE SUSPEITADO é o 

segundo que examinou a escrita, apenas declara PARECE-ME ••• que teve 

inicio em fina de 1932! 

·Mas, felizmente, nem tudo está perdido no Brasil, e, 
, 

assim, e 

que · o ilustre From0tor Publico·dr. Melquiades Picanço, cujo car,dte , 

honradez, inteligencia e indepen<lencia est~acima de qualquer suspe -

ta, pediu na sua promoção de fls. (doc. 4 ) que os autos baixassem 

novamente á policia para saber quem era o responaavel pelo 11 deafal-

que" da import&.ncia já agora de 78;469$200 e não mais de 77:345$400 
I 

E, voltando os autos da policia, com a deligencia realisada a 

fls. 204 e 205 dos autos diz claramente: 
' 

"Oa depoimentos tomados ultimamente na Policia não 
esclarecem suficientemente o assunto da promoção 
de fls. (doc. 4 ) 

para logo em seguida assim terminar: 
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Porque esta declaração ? Talvez o talentoso adjunto do 

Procurador do D~partwmento Na~ional.de Trabalho e aqui advogado da 

Companhia dr. Helvecio Xavier Lopes, pudeaae esclarecer ••• 

Ora~ depois de tudo isso, vão os a~tos ter ás mãos do M. 

Juis ,dr. Afonso Rozendo da Silva, uma das mai brilhantes figuras 
' 

que temos na nova geração da Magi~tratura Braaileira, que se impoz 

pela independencia do seu carac ter, das suas ati~udes e da sua gran 

de in teligencia, aos seus concidadãos. O deupacho que ua .B.xt.a.pro 
( 

feriu já se encontra a fls. / deste processo e dele são os aeguin-

tes trechos: 

-

" ••• e. final!idade da ~ustiça não é ,deixar pesar perma
nentemente aobre um cidadão a suspeita de uma respon 
sabilidade de que não se te~ con~eguido apurar. ju 
tiça ou tem elementos e apura a responoabilidade doa 
delinquentee ,Qu não os tem e o a a.baolve". 

"u que não é licito nem rasoavel é que um cidadão fi
que ameaçado permanentemente, quando o Ministerio Pu 
blico DEPOIS DOS,MAIORES .ESFORÇÇS, conclue,por dizer 
~ UE u..., .. t. u..., . ..,O ú ...:: ...J:CE EW. r~~ ro.) - \J '11u...:: SE 

0 .... 3A J .2URAR a r~':lJ?9nsabilida.de crimimtl do acusado" 

Deante de tudo isso, Exmos. Snra. Merriliros do Conselho Na-

cional do Trabalho, qual o valor que poderão ter certidÕes de doeu-' . 
mentoa estra!dos deasea autos já julgados por um magi~trado em ple

no exercício das suas funções ? 

- , O dr. Afonuo Rozendo da Silva deu 9 seu despacho nao eo 

estribado nos elementos que os autos apresentavam em conjunto, como 
' ' 

ainda no parecer do Promotor Publ~co. Como pois, desejar que V.Exa • 

julguem um fato cora provas esparsas tiradas de um proceaso , já julga 

do ? ~ fÓra de duvida que ç~ depçimentos para aqui transportadQs 

são justamente os DAOUELES UE COMPARECERAM 1CLANDESTI _AMENTE))NO IN

~UERITO, onde depuseram, e, que com maiores razões não FODEM SER A

PRECIADOS% 

~ la.mentavel que o talentoso adjunto de Procurador do .DE

PARTAMENTO NACIONAL DE TRABALHO e advogado da Companhia queixosa,dr 

Helvecio Xavier Lopes, pretendesse ar~astar.euse Conselho para uma 

decisão injuata, que viria ferir · profundamente esse Grande Orgão.d 

defesa e amparo social doa trabalhadores em geralt 

• 
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Porque eata. declaração ? Talvez o talentoso adjunto do 

Procurador do D~partamento Na~ional ,de Trabalho e aqui advogado da 

Companhia dr. Helvecio Xavier Lopes, pudesse esclareceroo • 

Ora~ depois de tudo isso, vão os a~tos ter ás mãos do M. 

Juis ,dr. Afonso Rozendo da Silva, uma das mais brilha~tes figuras 

que temos na nova geração da Magi~tratura Brasileira, que se impoz 

pela independencia do seu carac ter, das suas ati~udee e da sua gran 

de inteligencia, aos seus concidadãos.. O despacho que ua Ena. pro 
I 

feriu já se encontra a fls. / deste processo e dele são os seguin-

te e trechos: 

" ••• e. final(idade da ~ustiça não é ,deixar pesar perma
nentemente sobre um cidadão a suspe ita de uma reapon 
aabilidade de que não se te~ con~eguido apurar. A ju 
tiça ou tem elementos e apura a responsabilidade doa 
delinquentee .Qu não os tem e os absolve " o 

"u que não é licito nem raeoavel é que um cidadão fi
que ameaçado permanentemente, quando o Miniaterio Pu 
blico DEPOIS DOS.MAIORES .ESFORÇQS , conclue,por dizer 
~ QUE v.:~ L "ü l ~v O 3 ~C ~I E......J:ll'&' ros • {h 111..1!1 GE 
.~..)0,...3.\ J.....?URAR a r~f:IJ:<?nsabilidade crimin~l do acusado " 

Deante de tudo isso , Exmos . Snra . Membros do Conselho Na-

cional do Trabalho, qual o valor que 1 pod~rão ter certidÕes de docu

mentos estra!dos desses autos já julgados por um magi~trado em ple

no exercício das suas funções ? 

O dr. Afanao Rozendo da Silva deu 9 seu despacho não só 

estribado no elementos que os autos apresentavam em conjunto , como 
I I 

ainda no parecer do Promotor Publ~co . Como pois, deaejar que V. Exa • 

julguem um fato cora pr~vas esparsas tiradas de um processo , já julga 

do ? ~ fÓra de duvida que ç~ depçimentoa para aqui traneportadQa 

são justamente os DA VELES UE COMPARECERAM'CLANDE~TINAMmNJE~NO IN

Q.UERITO, onde depuseram, e, que com maiores razões não PODEM SER 

PRECIADOS% 

~ lamentavel que o talentoso adjunto de Procurador do .DE

PARTAMENTO NACIONAL DE TRABALHO e advogado da Companhia queixosa,dr 

Helvecio Xavier Lopes, pretendesse ar~aatar,eaae Conselho para uma 

decisão injuata, que viria ferir profundame te esse Grande Orgão . d 

defesa e amparo social doa trabalhadores em geral t 
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Ei~, aeruLorea do Conselho Nacionax ·da Trabalho , a farça 

a que foi submetido~efe de familia exemplar (fls. 86 a 106v) , cum

pridor dou seus devereo~ com 23 anos de serviço, só porque o seu lo 

gar deve pertencer a um estrangeiro e não a um brasileiro! • • • 
o 

Eis, tudoYque reata do inquerito policial ~UZBSC T IN 

PACE: • 

o ADMIN IS 'rRA T IVO 

~o inquerito adrniniatrativo foi iniciado no dia 24 de Ju-
. 

nho ~de 1933. Serviu-~e, para ioao, a Companhia queixosa das inatru 

ções publicadas em 9 de Junho desse mesmo ano . Poderia, no entanto 

faz~lo ? Pensamos que não. O caso já estava aub-judice, em vir-

tude ~e requerimento feito á policia no dia 4 de Maio de 1933. Como 

pois, e• plicar- e esse inquerito administrativo ? Não fora José Pe 

reira Gomes afaatado violentamente das suo.s funções de 

20 de Abril deaae mesmo ano, aem que lhe deixassem aiquer prestar 

contas do dinheiro que tinha a entregar ? 

A lei sempre retroage em beneficio do ·acusado, 

contra! Aqui, porem, tudo se modificou , graças ao dt: Helvecio Xa 

vier Lopes, advogado da Companhia e adjunto de Procurador do 

~qn~Nacional de Trabalho, que tudo isto concebeu e realisou~ de 

ceria com o seu ilustre colega dr. Hamilton Bitencourt 'Leal ! 
t .... 

Porque teria recorrido a Companhia ao inquerito adminis

trativo quando já havia apresentado queixa a policia ? Simplesmen

te porque, desde logo, verificou que o inquerito policial não pode-
~" ,S 1>"C/Lo h_ OS 

ria conseguir o que tinha1 idealisado • •• e, assim, resolvera.mYfazer 
l ••• 

processo "em familia" , onde os julgadores fossem seua proprioa 

colegas de serviço na Companhia. ou mais clar~ onde todos fossem em 
( 

regados da Companhia, para que pude sem assim ter os jovens causid'-

deferimento das suas vontade e satisfeitos os seu 

-o que não conseguiram em Juiso- mesmo aqueles que se re-
J ' 

istissem da maior originalidade e absurdos paesiveis, tais como , a 

foi deferido mandando que se fizeose I ITil~CÃO D~ TES U----:--- - ----
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Podem V.Excias. estar convencidos da veracidade dessa . 
nova modalidade de intimação, porque ela se encontra consignada a 

' ( 

fls. desteu autos de inquerito administra tivo • 
., 1 • • 

Sobre o in4.uerito administrativo fazemos nossa a defeza 

brilhante que se encontra a fls. a ) e devida ao altp sab~r e 

intilig encia dos drs. Jaime de Figueiredo e Ari da Costa Vieira que 

com a dev i da venia, para aqui transportamos no intuito de auxiliar 

os Exmos. 3nrs. Membrou do Conselho Nacional do Trabalho, no folhea 

mento dos autot, fazendo assim uma exposição seguida e qompleta,que 
l 

por certo muito facilitará o estudo de V.,Exciaso 

Diz ensa peça maravilhas a e rica de argumentação: 

O presente inquer.i .to administrativo, i no taurado pela po -

taria de 24 de Junho de 1933, do diretor da Companhia Brasileira de 
l 

Energia Eletrica, de acordo com o art. 53 doa d~cretoa nos~ 2o.465 

de lO de Outubro de 1932, bem como das respetivas instruções, de 5 

de Junho de 1933, teve por fim expresso e determinado na dita porta 

ria, a~tuada a fls. 19/20: 

11 
..... \.purar, em todos o a aeus de talhes, O DESFALQ,UE VERI
FICAOO UA CAIXA DA. SECÇÃQ DE NI TEFtO I, DA 'Q,UAL ERÂ RES
PONGAVEL O .illMl)REGiiJ.)() JO~ .PEREIRA GOMES •• ,. 11 

na importancia total de 

" ••• setenta e sete contos trezentos e quarenta e cinco 
mil e quatrocentos reís .... », 

segundo os termos da mesma peça inicial do processo, e mais na fór

ma da queixa apresentada á ~a. Delegacia Auxiliar de Policia do Ea 

tado para que fosse apurado 

11 
..... o -cRI14E PRAT!C'AD0 11 , 

como dá noticia exata a portaria, a fla .. 21/24. 

Isto posto, a acusação ~de 

que José Pereira Gomes, empregado responsavel pela caixa da 

sec ção de Niteroi, deafa~cára os cofres da querelante na importanci 

total de setenta e sete contos trezentos e quarenta e cinco mil e 

quatrocentos reis, conforme constatado em relatorio pelo contador 
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Luis Felix Mandroni, a 4 de Maio, devidamente aceito pela Companhia 

que fSs sua a dita constatação, corn a portaria de 24 de Junho e ma

ia na circunatancia de levar o fato ao conhecimento da policia para 

que ela apurasse o crime praticado, com imputa ção de sua autoria ao 

querelado, sendo 

212 
que, assim, precisos são os termos da acusação, com a 1ndivi-

duação do fato delituoso, sua autoria e a exata importancia indebi-

tamente apropriada, pelo 

·]O 
que a defesa do acusado cingir-oe-á aos termos da propria a-

~ 

cusação, pois outra, aliás, impossível seria produzi-la, DESDE ~UE 

á.O UE.RE..w\..00 SE I~UT.A UlHC.t\l[ENl.r.El O CRilltlli! DO DESFAL UE, ,!)ara conser 

war, aqui, a expreaoão da portaria inicial. 

Nestas condições, 

l)reliminarmente, 
, 

provar-o e-a• 

40 
que a impDoprmedade deste procedimento administrativo para a-

' 
apuração do''CRIME 11 imputado ao acul::lado é manifea ta e irrecuaavel. A .. 
querelante, Companhia Brai;iil~ira de Energia Eletrica., em Maio do co -

rente ano, apresentou á 2a. Delegacia Auxiliar queixa de haver o 
' 

querelado ae apropriado indebitemente da quantia de 77:345$4oo, que 
' 

recebera na qualidade de caixa da secção desta capital, afim apuras 

oe a policia o "crime 11 praticado e, logo em seguida, conhecida a 

queJ.xa, instaurado o .inqueri to policial, com audiencia das mesmas 

testemunhas produzidas aqui, procedida vistoria doe livros da quere 

lante, eata fÓrma o presente inquerito administrativo, com o 

50 
que pratica flagrante ust~pação de privativas atribuições do 

poder judiciario no julgamento aos delitos, sendo que a decisão du

ma e doutra jurisdição poder-ee-ão colidir na solução diversa do 

presente caso . 

, 6!2 
se é cometido ao,poder judiciario o conhecimento doa fatos di 

Ora , 
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~ -, delituosos, que eote o e , oegundo ~ propria acusaçao e a consequen-

te queixa á policia , para. apuração do alagàdo "crime" e reopet~va a 

greaaão, indubitavel é 

~ 7g l ~ ... 

que so a justiça criminal, apos ampla inveotigaçao e defeza as 

' l -seg~rada ao acusado , podera, no exercício legitimo de sua funçao po 

litica, julgar, da procedencia ou improcedencia da gueixa, , ou da e

xistencia ou inexiatencia do crime , preval~cendo tal decisão oobre 

tod o as demais, inclusive a proferida, afinal , neste procedimento , 
' 

de efeito, poi~, precario e inconaequente. 

De fato, 

" •• l) creadoa e organioados especialmente para 'exame 
doa fatos delituosos , os tribunais criminais não po
dem ficar subordinados á jurisdição civil, que ofe
recem menps garantias para a descoberta dat verdap.e••, 

se assim é , no ensinamento do Ministro Edmundo Muniz Barreto , 
l 

Rev. Forense, vol. 40 , pag. 20 , em relação á jurisdição civil, o que 
' 

se diri, então , com a jurisdiçio por assim dizer domestica de pes

aaa de direito privado instaurado processo dentro do circulo doa 

seus funcionarias , em todas as figuras do juizo, do julgador ao es

crivão, trazem, em tese, o vicio originaria da nomeação e a defor-
( I 

midade da dependencia para com a peosea donde promanam as proprias 
. , ' 

funções, para apurar '' crime" em que ela e parte capital, entregue , 

por ela propria , á jurisdição comum da Justiça Criminal , por compe

tencia ·privativa desta ? 

912' 
Certo é que , á vista da índol e do nosso regimen proceaaual , cal 

l l 

cado no principio de que o interesse publico exerce influencia pre-
\ 

domint;lllte sobre intere·sse privado , as decioões criminais cul~nam 

no seu predomínio incontestavel sobre aa demais decioõea da juris

dição civil o~ administrativa , aniquilando estas , se~wn quais fore 

os seus efeitos, penal corporal, ou não, como a demi3são, no exem-

plo da presente especie, para sobrelevarem-se as primeiras aquelas 

outras, com.o alta manifestação do interesse publico, ~parado o in

teresse privado, que , em materia criminal , é , no complexo dos inte-

reasea sociais , o pr oprio interesse coletivo. 
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, 
Mas, i, por hipotese, 

1012 
concluir o presidente da comissão apuradora pela procedencia 

' ' ' 
da acuoação, isto é, ser o empregado José Pereira Gomes responaavel 

t 

pelo desfal ue verificado na caixa da secção de Niteroi, na importa 
' 

cia total de 77:345 400 

e, em conaequenci , demitido do empr go : 

e 
por sua v a, a jurisdi]~O criminal o inculpar de delito, os e 

fe i tos desta decisão co1idente prevaleceria neste sistema dual 

do pela fantasia da acuead~ora ou manter-oe-á a demiasão injusta re 

eu1tante do presente inquerito ? Se a demiassão f~r mantida, pel 

reconhecimento do de fa.lque na jurisdição administrativa, o poder 

judiciario , contra todos os princd.pios gerais de di-reito e a organi 

ação politica do Paiz, ofrerá, na bU' eeféra privativa de atribui 

çõe , extensa lesão, "capitiv-diminutio " , cuceamente de aç;.o , com 

as consequencias• naturais á inversão das normas legais e., portanto, 

em decorrencia , instabi1id· de e in~uietação de todos os direitos . 

Se readmitido for o empregado , como efeito log1co da improcedencia 

da ação criminal , o inqueTito adminis t rativo não teve objeto , o que 

seria demasiado absurdo , pois a lei não eotabelece norma de ação i-

logic conducente resultado improficuoa e ineficazes . 

Neot s condições evidente é 

llQ 
que , segundo a exata ~ompreensã~ dos arts . 53 e 54, letra a )-

do dec·reto 20 . 465 , de lQ de• Outubro de 1931 , e 53 do decreto 2l .o81 

de 24 de Fevereiro de 1932 , e atendidos os principies gerais de di -

reito , aplicaveis ao caso ocorente , o inquerito administrativo , au

toriaado pelos citados decretos e instruções proceoauais de 5 de Ju 
, , 

nho ultimo , s e e instaurado na ocorrencia 

DE ]ALT~ GRAVE , CUJO conhecimento e 

capar á competencia do poder judiciurio, sem invasão de atribuições 

exclusivas, e sem a po sibilidade de deciaã es colmdentes , mas jáma-

ia tendo por objeto o processo e julgamento de crimes da privativa 

competenciu judiciaria. 
Aasim, 



--18-

120 

"FALTA GRAYE 11 , na conceituação da lei, é aquela que nao ul

trapassa as fronteiras do crime, isto é aquela que, em ai, não é de 

lito, mas falta punivel com demissão do empregaào. 

Pelo exposto, 

130 
a conclua~o unica é, a nulidade deste processo, desconforme 

com ·a lei, que o não autoriaa, por colocar fÓra da competencia da 
I 

comissão do art. 10 das instruções o conhecimento t de fatos delituo-

aos. 

Porem, se assim não far, 

140 
e ae, necef:l~aria.mente, para o efeito da demissão, impÕe a 

I 

lei a instauração deste inquerito, dever-se-á agauradar a decisão 
I 

judicial, sobrestado ou perpetuado ~ate proc~dimento até prolação 

daqueta, na forma do art. t2 das ditas inatruçõ~s, quando ao t~rmo 

~e 90 dias, para processo e conclusão de inquerito, proroga ou dil 

t~ o dito ter.mo indeterminadamente pela impoaaição dp fortuito de

vidamente comprovado. 

Ora, a providencia 
t 

150 
poria em concordancia, harmonicamente, os principias de di-

reito invocados e o texto da lei, subordinada a ' decisão deste inqu-

rito ao acerto da Justiça criminal, sem quebra do interesse public 

ou privado, com a c.oncilia.ção, portanto, dos in ter esses da aocieda 
I 

que são; 

Deprecad~ esaa preliminar, outras se i~põem, ainda e 

160 

I ) ausencia do acuaatlo aos depoimentos das testemunhas 

por não haver ~ido intimado para aaaiati-los, como está expreaso n 

art. 70, in-f in e, da a in truçõea, em concordancia, aliás,' com as dia

posições do processo 'criminal comum; a presença do acusado aos ter 

moa do processo é pessoal, assistido por advogado, porque é do in

teresse de' sua defesa conhecer a acusação, em todos os de talhes ,!;)a 

ra orientar, em materia de fato, os seus patronoso Evitar essa pre-
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presença pela falta de intimação ' do acusado é cercear •sua defeza e 

tornar nulo ' O proceseo, que se não vitalisa pela presença do quere-

lado 

I I) - Nulo é ainda o inquerito, pela falta de assinatura da 

portaria ao inicio deate procedimento administrativo, como faz pro

va .a contra-fé junta, doc. nQ 1 (fls. 70) 

III) - Nulo é ainda este processo pela falta de qualidade do 

representante do sindicato, que acompanhou as fazes do inquerito; 

o Representante que deveria assistir aos termos da acusação era o 

membro da diretoria denominado Repre~entante, cujas funções privati 

vas então declaradas expreaaamente no art. 26 dos Estatutos do Sin-

dicato e entre os ~uaia ae encontram aquelas, que são indelegaveis 

por proÍbição taxativa do art. 20. 

Esses diapositivos procuravam cercar a defesa de garantias ex 

cepcionais e daÍ impedirem a delagação, que representaria uma farça 
' 

como no caso corrente, em que o representante foi, no curso da ação 

elemento de incrivel passividade e nunca instrumento ativo de defe

za! Desempenhou o seu papel e, ante as contradições e obscuridade 

maia eloquentea, nada perguntou ás testemunhas fazendo constar o mb 

tivo de não haver o que aparecer ••• , 
que traduz um assentimento a 

acusação que lhe incu~bia destruir, e não robora-la. A escol~a ar

bitraria do presidente do Sindicato deu em resultado não ter o acu-

sado a defesa, que lhe assistia obter do Sindicato o que faz suspei 

tar da malícia da investidura: •• 

192 
Espera o acusado, pois, sejam julgadas procedentes estas pre-

liminares, na ordem de sua colocação, sendo que, improcedentes toda , 

requer seja sobrestado o andamento do inquerito, na forma do articu 

lado. 

Entramos, afinal, no merito do inc1uerito, em 

20Q 
que dernonatrar~noa .não estar provada a acusação do desfalque. 

21'1 
A primeira teut~munha LUf.lO COELHO, chefe do escritorio infor-

a, quanto á acusação: (fls. 37/41) 
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a) - que, em con equencia de ordem do diretor da Companhia,Joa' 

Gome foi transferido do cargo de 'caixa, a 20 de Abril, prestando 
( 

b) - que áa companhias Co~ercio e Navegação e Petropolitana e 
( 

Matheia & Companhia não e achavam creditadas por importancias de 

contas que teriam pago, silenciando quanto ao valor das mesmas. . . ' 
Ha , nesse depoimento , a prova do desfalque e de sua autoria? 

22Q 
A testemunha Waldorndro Peralta, a f1s. 4?/43 depõe: 

a) - ue, membro de uma comissão para apurar irregularidades 

havidas na caixa da Com)anhia, verificou que varias contas haviam 

sido pagas, sem que houvêssem 11 dado entrada na contabilidade"; 

b) - que ignora qual o valor dessas contas , informando ser a d 

· comercio E? navegação de vinte e poucóscontos; 

c) - que as contas referidas são ·as seg~intes: da Comercio e 

' Navegação, de fevereiro e màrço; da Petropolitana, de fevereiro; e 

' da Companhia Meté.lurgica, de fevereiro e marÇo , todas deste ano . 

Pois bem, contra a afirma~ão da testemunha, responde o laudo 

pericial: (fl • 77 - Doc . 4} 

"Consta da escrituração do livro "Caixa recebi
mentos" , como recebido e recolhido ao Banco Bea 
Vista , a impôrtancia de treze contos e setenta 
e quatro mil e novecentos , SEM MAIOR ESCLAREC I 
MENTO (l }; da peritos pediram o comprovante de 
te lançamento e verificaram 8e tratar do chequ 
numero 561.535 emitido pela Companhia Metalur
gica ARA P. GAJ.mNTO D1 CONTA DO COH"-JU:bft'O ::n1 b!
V3:R.l!:IHO DE 1933, conforme recibo do Banco que 
nos foi mostra~~~ ( !0 (quesito nP 3 do acusado • 

A resposta ao quarto quesito do acusado mostra haver tam

bem sido creditada á Companl1ia Metalur ic~ à importancia relativa 
essa 

a conta de l!arço , importanciaYêille foi recolhida aos cofres da Com-
' ' . 

panhia com o recebimento do cheque no 326 . 703 do Banco Comercio e 

Industri~ no valor de 13:834$400. 

Ã testemunha é, pois , pela prova pericial , 'eacandalosamen 

te desmentida; que valor poderá ter , pois , quanto as demais decla

raçõe ? 

A testemunha , responsavel, como fiscal que é, doa livros 
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de registro de consumo de energia eletrica, pela desordem na escri

turação da Companhia co.natatada impressionantemente no laudo perici 
I 

al ,, é, só por este fato ·, de inegavel suspeição, que aumenta quando 

depõe a fls . 42v: 

" •• • os lançamentos da contabilidade são FEITOS PE , , , 1 LA NOTA DE CREDITO . que • a mesma e enviada pe o 
caixa apóa recebimento das importancias pelo mes 
mo ••• " 

Dizem os peritos: 

"AS IMPORTAl{CIA3 RECEBIDAS S O LANÇADAS ENGLOBJ
lliümNTE'' (fls. 77 

I 

n a"relações diariaa do caixa", modelo junto , sem deacriminação das 

' contas recebidas. (fls . 73- Doc . ~o 3) . 
I I 

No meamo sentido o depoimento de Sebastião Costa, a fls . 
I 

,55/57, em deaaqordo com o depoente Waldomiro Peralta . 

Ora, a terceira testemunha, 

230 1 

lbertino da Cunha incide em identica suspeição; é auditor, fisaal 
' interno de contas e livros , segundo depõe . Sobre o desfalque não 

I 

faz nenhuma afirmativa positiva, certa , segura, esclarecedora da 

-acuaaçao . 

Incumbido pelo diretor da Companhia de (fls . 44) 

" ••• saber ae determinadas contas de grandes con
oumidorea já estavam pa.gas •• • 11 

diz o depoente que ele e 

," .... \Valdomiro Peralta (este não faz alusão a Al
bertina da Cunha~ declarando que tudo verificou 
PESSO \LMENTE; sem 6unha , portanto) f oo iJ o Rio 

- de Janeiro e ali verificou DE '1VISlf 11 as contas 
da Companhia Comercio e Navegaçao , Matheis ·& Cia 
e Petropolitana, tendo ele visto os recibos aasi 
nados pelo ar . José Gomea 11 • (fls. 44/44verso) 

Reperguntado declarou: (fls. 45) 
"· ! • 4.U~ r&lativwnente á Comp{).nhia Petropolitana 
,nao pode precisar, ATUALMENTE, se os respetivoo 
reciba~ tinham a assinatura de Jo~é Gomes ••• ( ! ) 

viu os reci'bos; ,tinham a assinatura de J osé Gomes e , afinal , NÃO PÓ 

DE PRECISAR SE o~ da Pe~ropolitaha tinham a assinatura de José Gome ! 

Não precisou o depoente a que época corre spondem as mesmas 

corttaa , que , entretanto" segundo ainda depõe . não constavam da Rela 
... 

çao diaria do caixa! 
I 

Dizem OE:i per i toa , opondo-se á testemunha , em res_pos ta a.o 
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terceiro quesito da polipia: (fls. 76) 

"AS RELAÇ0ES DE CAIXA, PREPARADAS E ASSINAD 
DIARIAMEN'B .POR JOS...,. GOMES, GERAJiJ!ilEHTE NÃO 

. DIZEM: DE Q,UEL! FOI RillCEBIDA A IMPORTANq! , , A
CUSANDO APENAS O TOTAL DE CONT .. S DE C01TSID I
DOR.rllS'' • 

Evidenciaremos mais 

440 -
que, com a quarta testemunha, ainda nao conaeguio a Compa-

• • I -., 

nhia Brasileira .de Energia Eletrica provar as alegaçoes da peça a-

cuau.toria. 

De fato, diz o dr. Otavio Raulino Baili a fls. 46v~ 
I I 

" ••• que , no dia 24 de Abril, ao chegar ao es 
crito~io , procurou a~istar~se com José Gome 
no saguão da Companhia, onde ele , em tom de 
diacusaão , conversava com Albertina da C~ 
que , saíndo Albertina a testemunha convidou 
J osé Gomea a ir tomar café e , nessa ocasião , 
Se·bastião (Sebastião Costa) chamou Gomes pa 
ra assinar ,um papel •• • " 

e , depois de dar noticia da indignação de Gomeo contra a 
I 

atitude de Luso e Albertina , decorrente de "embrulhos de contabili 
• I 

dade'', declara que, sentindo-se José Gomes doente , levou-o para ca 

sa de automovel . 

Entretanto narra Luso Coelho a fls . 38verso: 

" ••• que, no dia 24 de Abril , encontrando-se 
com José GoMes , que estava em companhia de 
Sebastião da Costa, na farmacia Cardoso •• • " 

Mas, em seu depoimento , exclue Baili em seu encontro com o 

acusado; localisa o encontro na farmacia Car~QijO , quando Baili o 

faz no saguão da Companqia, levando José Gomes ao café e depois á 

casa. sem referencia a farmacia . 
I 

. ' 
Prosegqe Luaq Coelho a fls. 38 verso e 39: 

" • .,. que(KESSE DI ~,.logo apÓs o encontro com Jo 
se Gomen na farmacia Cardoso) , chegando a Compa
nhia , verificou com o encarregado do serviço de 
contaà correntes de consumidores , estar em as mes 
mas (as contas da Comercio e Navegação ) em debi
to; r:,tJ rJL:l!FOlifAt.OO (ele , Luso ), a Comp . Co ercf. 
e Navegação , perguntou se não queriam pagar suas 
contas porque o praso para o desconto já se acha 
va extinto; que lhe foi respondido pela Companhi 
que as mesmas estavam pa~as desde 17 ,de AQril,fa 
to esse que levou ao conhecimento do dr . Noronha 11 

Diz o dr. B ili que , no dia 24 , após deixar J osé Gomes , em casa, re 

gresaou á Companhia e a { ( folhas 47 ve r so ) 
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'11 ..... encontrou Luso Coelho bastante alarmado por esta 
receioeo de que as contas da Companhia Comercio e 
Navegação já estiveuâem pagas sem terem dado entra
da na caixa; que, mantendo a testemunha relações 
com o dr. Melreles, funcionaria desaa companhia,TE
~~NOU ao mesmo , tendo este lhe certificado que as 
con tâSda di ta Companhia. refêi:entee ao mez de Março 
tinham sido pagas ... ,. " 

I 

' -Pelo depoimento de Luáó Coelho, ele, apos verificar nao 

se aoh~r a Comercio e Navegação creditada por certas importancias, 

telefpnou-lhe, ' pesavo;,~,lmerl te; por sua v! a, Bai li •é quem, encontrando 

Luod alarmado pelo receio de já 1estarem'aa contas da Comercio pagas, 

1 aem entrada em caixa, é UEM TELEFONA AO R. MEIRELES in~uirindo-o 

do fato!!! .... 

Destroem-se ta.s teatemunho.s, dilacerando-se mutuamente,co 

to.l veemencia , que , esta altúra, OS seus depoimentOD perdem todo 

o valin1ento ~ue ainda poderiam ter e 1a duvida da veracidade do seu 

conteudo assalta a todos os eapiritoa • • • 

~ 
Não é tudo ainda , porém; diz a testemunha Waldomiro l?eral-

ta depondo a folhas 42 e 43: 

" • • ,.que a sua in~ervê"'çãd no cdoo se limi~ou á pesqui
sa supra referjda , sabendo por ouvir dizer ~u~ o a
cuLado Jooé Gom~a . HAVIA RECEBIDO CONTAS DE REPARTI
ÇO S PUBLICAS .... " 

A pesquisa supra referida é a de haver verif~cado: (fls. 42 verso) 

'' • • •12.2.!:. ir I?esaoalmen t~ ~ sé de das com anhias; '"'U'3: 
COl'TT\f1 :JE l'"~ÇO "':> COMPA1i11illA CUJ'LERCIO e IAVEG Ç~ e 
aa de l"b"'VEHEIROE MAR,.O DE U~TH.:US & Cia. • PETROFOLI
TAUA .e 1~1ETA.f._lJ!tG}CA ltAVIAll GIDO P,~ GAS o • • 11 

sem inclusão do dr . Otavio Raulino Baili nessa diligencia, quando 

este assegura a folhau 48: 

" • •• q,ue, ID! COlr,:~,~Um:L~ DE .fERALT., a FOI DE 'C'TQ11íQV"lj!L , á 
Com anhia Metalurgica , vendo la oa recibos das con
taa de fevereiro e março , sendo O PRIHE:IRO :.SSU!\00 
POR RUBEM LOPES . .. ---;----

Peralta cuntrudiz , usim, o dr. Baili de modo a não aer 
I 

crido mn e outro, pelo. c on~r~d~qões inegaveis em que ae encontram. 

o acervo de contradições emergentes neste deP.oirnento , ou 

tra circun~tancia o vicia , t~rnando-o irrecuuavelmente suspeito . 

Diz o depoente a folhas 47; 
I 

" . ... que o intuito da testemunha (agindo como agia) e
ra de , dado ser José Gomes muito querido , ver se , no 
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no caso de alguma irregularidade , PUDESSE ELA E 
ua coo anheiros de trabalhd ·~obrir qualquer 

desfalque ••• 

e m<:üu 14 folhas 48 veruo: 

•• • •• que a a ti tu de da te a temunha e do dr . Ha.mil ton 
Leal . querendo conhecer a verdade doa fatos , Eru 

JlT I)J R } O ACUOADO, CAG I !3SO EG TIVE ~ 3! ~ U 3 
POSbiBILIDADES ••• 

Pois bem, paralela a esaa atitude estranha , que 

tido, a. testemunha , NVE~TIGA EU PROPRIA, telefona , vai de automo

iDel á casa de conawuidorea , induga, especula J20r _9 ont!J- ----

ru~~~~~~l 'f.E , sem fazer p rte da comissão incumbida do inquerito e , 

de oiu, comparece ~ policia e depÕe contra quem diz pretenqer ampa-
fio ~ • • • • 

rar creando a fantasia da confissão , nm que é auxiliado pelo advoga 

!o da Companhia acusadora , suspeito~ suapeitieaimo pelas euae fun -
~ \ 

çõee de patrono da querelante . a favor da qual , tambem presta o se 

de oimento l 

Contra o depoimento do dr . Baili , que os fatos destroem, 

levanta-oe a aueencia da sua afirmação pelas teetemunhaa referidas 

em apoio de seus ditos , como , por exemplo , o inexplicavel silencio 

de Luso Coelho em referencia a umá relação de contas de repartiçÕes 

publicao declaradas pagas pela teete~~nha por ter sido isto ouvido 

do acuaado · e que o dr . Baili informa ltaver entregue a ele Luoo Coe-

lho, lista esta mencionada na portaria e perdida"Sêm duvida , pois , 

até este -momento não apareceu ••• . . . 
Porque , entretanto , esse vivo interesee do depoente a fa

vor da acusadora que não o incumbira de qual uer ação ? Será simple -

mente por ser parente proximo do diretor da Companhia ? 

VARA MAIS O ACUSADO 

que o depoimento do dr. Harulton Leal , COUOELHEIRO DO IN

~UERITO OLICIAL, organieádor daa diligencias , interessado no ~roae-
. 

·seguimento das invcutigaçõea policiais , com seu continuo comparecf-

mento á 2a. delegacia auxiliar para conhecer da marcha do processo , 

ad~ogado da Companhia Bru~ileir (doc . jun to . nQ 5- fls . 80 ), não po· 

de ser conaiderado aiceramente , como elemento pr obatorio beote in-

querito administrativo, nem na i nstrução criminar : · 
< 
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E, ainda, 

270. 
que as duas outras testemunhas na.àa informam sobre o supo -

to desfalque, confirmando , pelo contrario, as declarações de Luso 

Coelho qu·nto r{ ordem da :prestação de contas , estando exata .!t certa . 

280. 
que ae reconheça não eetar provado, pela prova testemunha , 

t t 

a acusação da Companhia Braaileirc de Energia Eletrica ao seu empre 

gado de 23 anos , dedicado, operoso, bemqusito, como asseguram todas 
t ' 

N I as testemunhas, sem exclusao de nenhuma, ate aquela OUE FOI A ALHA 

DO P~SENTE IN~UERITO , o ilustrado advogado da acusadora, cujo nome 
\ 

declinamoa com a melhor aimpatia, o d~. Hamilton Bitencourt Leal o 

De modo 

290. 
que da prova pro<tuzidft no in que ri to nada resta, e •a prova 

pericial, realioada por tecnicos 'da policia, modelos de serena im-
1 

parcialidade e alta competenciá, sem o defeito da prova testemunhal 

toda colhida no meio dos empregados da 6ompanhia acusadora, a qual 

inetitiva.mente se subalternisam, é a moGtra da desordem na escritu

ração da Companhio. Brasileira de Energia Ele trica, cuja gravidade 

não preci&amos encarecer ! 

B a e t a 

30Q t. 

a leitura do laudo pericial para se verificar a "EMBRULHA 

DA DA CONTABILIDADE" , na expressão de José Gomes , segundo o depoime -

to de Baili , como, alié.s, está provado, pois, 'de inicio, o 11 D:.i.ario 11 

..,UE ~ DO RIO DE J U\IT.l:IRO , não está escriturado com as formalidades 

intrineicas previstEta no art. 12 do Codigo, Comercial, porquanto, oa 
' 

lançamento& de todas as operaçõee NÃO &.í;.o FEI ~AS QQ.M INDIVIDUAÇÃO E 
! 

CLA.:illZA, reportando-se a um outro livro denominado "registro de com 
' 

provantes", que , por uua v!!a , nada ellilprimem em clareza e individua-, 

ção! Os peritos-dizem eles - poderiam aceitar a partida mensal 
I 
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enoal -j~ reconhecida e aceita em ~uiso - mas SE A ~UE SE E CONTRA 
I I 

NO"DIARIO'' da Com~1a.nhia Brasileira de Energia Ele trica STIVESSE FE -

TA co INDIVID ACÃO E CLAru~SA, ou se referisse a documentos origina 

rios e aute.nticadoa , devid'amente registrad'Os no livro d'e "registro. 

de comprovantes" e que , ' pedidos , NÃO O ( ! ) (Respos 

ta ao primeiro quemito da policia - fls . 75verso) 

E a prova. dessa deso r dem fotogt'afada no, laudo pericial 

está 

310 
que, na 11embrulliada da contabilidade" , podera.m precisar os 

peritos o pagamento e a respetiva en t rada do dinheiro para os cofre 

da Comparu1ia acusadora de 13:374$9oo e 13:834~400 , POR PAG 

LA Companhia. Metalurgica, DO CUlJSUl .• O .DE FEVEREIRO E If..AR-.tO do correu 

te ano e a ~RTARIA e ALDOMIRO PERALTA, fiacál de livros , declar -

ram que a iroportancia desseo 'pagamentos , não f ra credit ~acusado 

ra! (quesitos 30 e 40 do acusado -Fls . 77 e 77 verso) , donde se 

conclue , que a conpanhia Brasil$tra, que el propria , com auditores 
I 

e fiscais, chefes e investigadores , desconhece de uaio contribuin-

tes, provem o dinheiro de su caixa ! 

Ora, todo o laudo ~ força corrmsiva da acusação , mas par 

32Q 
demonstrar , final Inente , a improcedéncia da acusação , diz a policia 

•As irregularidades encontradas (concernentes ao 
caixa ~os~ Gomeo) tais como falta de deocriminaçã 
das contas recebidas , para comprovar a relação di 
aria , falta de recursos para verificar se o caixa 
~oaé Gomes dava imediata entrada ou não da quanti 
recebida etc ., são oriundas mai s do sistema de es 
crituração dotado pela 6ompanhie. Brasileir de 
Energia ..t!Oletrica UE ~ O DO REF.lffiiDO EM.PREGA.DO , 
poi ~ue o caL{t. ~Oü ' Gome rn.o E3CRITt V l' lffi 
lHVl. C lXA'' • ( rcf>posta ao llQ quesito da Folicia 
fls . 76 verso) 

I 

Pr oseguindo , P R O V A R Â 
l 

33° 
que, em~se tratando de uma acusáção , qual o desfalque , que , 

por força de sua propria essencia , sobreleva a inoperancia de teste 

munhas , de vês que os livros é que deviam falar sobre o pretendido 

desf~lque, não se compreendendo possa alguem v r triunfar , por tes

temunhau , uma acusação que o exame dos livros e escrita da Comp~nhi 
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mostra , na resposta ao quesito do acusado , que 

" ·. . TODAS AB FOLHAS DI.hRI .S 12Q. C I.xA 11 0 CONY.6-
R311 ÕÜ "VI..,TO"d o chefe de eecri torio LUSO CO~LHO' 
r folhae nQ 78)- -

centuando a , teatemuru1a ~ebaetião , Costa que o siotema que observou 

nou. di s em que exerceu a caixa, em pubstituição o acusado , foi o 

mesmo seguido por eete , de pre ~ar contas diariamente . ~ 

E que , 

depois de , feitoo os lançamentos na secção de contabilidade recebi

am -as re&petivaa relações diarias o competente "confere" do dito 

chefe . 

"EM SIGl U. DE i!STAR CERTA'' , 

,vide depoimento. in=[ine , ~e Sebastião qosta (7a . testemunha ~- fls. 

57 verso) 
.• ' r a Ora _ , .1? 

34i2 
se as "relações diarias do caixa" eram exwninadas , diariame -

te e depois de verificadac a certeza das contas que continham e di 

nheiro recebido , obtinham O CO~RE referido , como se vem agora di 
l l 

zer ~ue houve deafal~ue ••• 

~demais, 
, 

p r o v a r a 

35° 
que uma acusação que;.logo se desmoralisa com a constataÇão , 

nos livros da Comparu1ia , da entrada, nos cofres da mesma, das impo -

tancias recebidas pelo acusado da Companhia Metalurgica e declara

das pela acusação , que delas se apropriara , não pode ~ubsietir, pe 

lo ,aimples ditos das testemunhas, e bradando contra o completo e 

exaustivo laudo pericial, cuja leitura, em sua integra , pede,o acu 

sado seja lido , para plena elucidação dos motivos que assistim ao 

acusado de obter o recoru1ecim~nto de sua inculpabilidade . 

• • • • • • 

Depo~ · dessa. verdadeira autopsia feita no tal "Jnqueri 

to ,administrativo" , no qual o preeidente(que representa o papel de 

Juis}, o vice presidente e o secretario , são todos empregados , da 

Comparuia ac~sadora , como se dar a ele v~lidade? Pois não eatá 
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mais do que aufici en ternen tt _9.esrn.or~li ado, como tamberft{íói o inquer 
' 

to olicio.l pelo Juis da 3a . Vara Criminal de N~ t.eroi ? Es:!>e in-

querito, bem como o que foi feito na policia de N~teroi , nos demons 

trauma representação de amadores , muito bem enaaiadoa, mas que , por 

ocasião• da exÍbição em publico , ant~ a magestade da assistencia , dea 

garram todos, . cada um para seu lado , esquecepdo-se dos gestos e das 

palavras ~ue teriam ~ pronunciar e que com tanto carinho e traba-

lho lhes foram previamente ensinadas ••• 

Esse é o aapé to do inquerito administrativo ue V.Exias. te 

rão que julgar. 

E, estamos certos de que outras conclusões não terno V. Exia • 

porque, dentro destes autos , encontrarão , qomo um grito angustioso , 
~C-fPC.."~~ ...... r 

de dOr , desde os primeiros momentos , os protestos segui-

dos do acusado ,. 

A fls. 5 Jo::m PEREIRA GOMES protesto. contra a fÓrma arprita. 

' ria e violenta pela qual foi afastado do serviço; fls. 7 protesta 

ainda, contra o excesao do prazo de 90 dias estabelecidos pelas ine 

' ' truções que foram baixadas pelo Presidente desse Conselho , e que , no 

caso, como seja em favor do acusado , deve ter aplicação com a sua 
' retroavidade , e , finalmente , a fls . 31 veroo um novo protesto , no 

qu 1 expõe as violencias e arbritariedades cometidas por ocasião da 

tomada da , caix~ ~ue estav~ em ~eu poder , s~m que a mesma obedecesse 
, 
as exigenciaa que &ais atos exigem. 

Afls. 14 , está junta uma certidão de que,entrou para o ser-

viço da Companhia acusadora no di~ primeiro de Deze~bro de 191m , con 

tando, port$nto, no dia em que foi afasta4o cerca de 23 anos de ser 

viço. 

SÓ isso seria baetante , lliXmou . Gnrs . Julgadores , para demons 

~a ilegalidade do afasta1.1ento do . acueado do serviço . Seria pos

Divel que um homem, cijo passado honesto , honrado, de despezas es -
, 

tritamente necessarias (vide depoimentos de fls , 86 a 106verso) , bom 

pai, bom esposo e bom e~rfi!gado , corn.o declara a testemunha dr . Ota

vio Raulino Baili , sub-gerente da Companhia ac~sadora , depois de tu 
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tudo iaso,na pob~e,a 1 como vive, praticasse um tal ato, para viver, 

como vive. preijentemente, uma vida cheia de privações e de miseria, 

pois não recebe os seuo vencimentos desde o dia 12 de Ab,ril do ano 

passado ? Não! Não é possível, e V.Exciaav reconhecerão o acer-

to e a verdade dessas afirmativas que fazemos, através dos depoimen 

tos prestados no, inquerito administrativo. .. 
Esse inque~~o, no entanto, como já o demonstraram cabalmente 

os ilustres colegas doutores Jaime Figueiredo. e Ari Costa Vieira, 

tem partes verdadeiramente ed.ificant,ea. Senão v.ej amos: Luso de Sou 

za Coelho, d.epondo a fls.J8 diz com sua autoridade de CHEFE DO ES-

IDtiTORIO:: 

. 
e, logo .a seguir, a fls. 40 acrescenta: 

"que não ficou até o fim da lavratura e assinatura 
da relação da entrega da caixa em virtude doa se
us afazeres" . 

Pela sua afirmativa a CAIXA FOI RECEBIDA EM PERFEITA ORDEM, e 
\ . 

é induscutivilmente verdade que ali se conservou até o final, e, pe 

lo depoimento das de1J1ais tea temunhas se verifica que fOra ele quem 
\ 

contara o dinheiro • •• Onde, pois, a verdade ? 
\ 

ALBERTINO CARDOSO DA CUNHA, auditor interno, que fiscalisa od 

livros e as contas doa consumidores, autor da ideia do 11 desfalque " , 

porque não poude ünpingir, obrigado-como foi- a resgatar os ~heques 

sem fundo»que descontou na caixa do acusado , depondo a fls. 44 e 44 
\ 

verso , declara que VIU DE "VIS 11 as contas de varias emprezas, in-

' clusive a da companhia Petropolitaha, e, logo a seguir, declara com 
\ 

semc~rimonia re~oltante a fls. 45~ 

11 que relativamente a Companhia Petropolitana não po
de , precisar atualmente SE OS RESPETIVOS RECIBOS, I 
l7!L · • SSil TUlU\. D.w JOS~ PETL'H~ GOl.~S" --- ---------

Onde teria essa testemunha dito a verdade ? Onde a responsabi 
\ , 

lidade do serviço que ~he estava afeto -conferencia das contas e do 

livros- ? Onde a coerencia das suas declarações ? ' 
\ 

Um doe depoimentoo para o qual chamamos a atenção desse Canse-
~ 

lho, e , sem duvida o do dr . Ot av i o Raul ino Ba il i , sub-gerente da Co -
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p~nhia acusadpra, pois , é uraa verdad~ira revelação ! 

Diz ela tudo quanto se poderia espera~ da sua pessOa. ~ moço, 

engenheiro, tendo feito um estagio nos Estados Unidos , com situação 

de grande destaque e responsab ilidade na companhia/acusadora, "UUITO 
r/P,.; 

A!.HGO'' do acusa.d<yno, seu depoimento a f la. 46 verso: 

"4.ue no dia. VINTE E Q,U TRO de Abril , já corriam no 
escritorio certos rumores a respeito de irregularid 
deu havidas na caixa, da Com:9anhif3.11 

Fixem bem, E»fto~. Snrs. Julgadores: NO DIA VINTE E Q,UATRO JÁ 

CORRIAM RUMORES , e ~ no enta~to , a fls . 46 verso e 47 declara: 

" ue chegando NO DIA VINTE E Q.UATRO DE AB~IL ao es
critorio , pela manhã, á{ encontrou José Pereira Go
mes no balcão do Departamento Comercial , proximo a 
porta , conversando com Albertina Cunha, em tom de 
di cusão . Depois , levou-o para o café e conversou 
sobre o desfalque ( procurando a sua confissão) . 

\ 

~ue mais dizer ? ~ fÓra de duvida que todas as testemunhas di 

zem que no dia VINTE DE ABRIL foi a caixa araancada de José Pereira 
. 

Gomes, e, o dr. Otavio Raulino Baili nos diz que foi no dia 24 ! 

~ue' nesse dia foi ao café etc ., quando é certo que nesse dia o acu-
( . 

sado estava acamado. Como chegar-se a uma conclusão ? 

No entanto , tudo isso se passou , TAO SÓMF~TE , porque só no dia 
\ f 

24 a companhia da qual é ele sub ~gerente , julgava vencer-se o prazo de . \ -
NOVENTA DIAS ebtabelecido nas inatruçoes baixadas por esse Conselho 

elll 5 de Junho ! Eis, a{ tudo • •• 

No dia 24 de Abril já corriam rumores sobre o "desfalque " e 
\ 

nesse mesmo dia , ~ entrur ~ escritorio , viu o acusado discutindo 
\ 

com Albertina da. Cunha (o home'\dos cheques sem fundo), levando-o ao 

café SÓ At ~ 
\ 

UE • Ul3E DO 11 JE SE TRA'fA"'TA, ~E~~. ( o é ~ereira 
. 

Gomes) H VIA SI SU13 .. Yri rUIDO NA CJ IXA: ••• 

Se tudo isso não fosse criminoso, teria sim, muita graça. ~ , po 

rem,contristador que um moço que se apresenta com uma serie de qua

lidades, aliada a wna posição de deat que , resolvesse trocar isso 

tudo j por uma pooição de simples ator e representando um papel in

digno qual seja aquele de acusar , enxovalhar a honra de um velho ch -

fede família, além de tudo "SEU AMIGO " ,e que contava mais de 23 a-

nos de serviço na companhia em que era chefe ! 
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, E, o ca:Jo é, que Otavio, Raulino Baili, na inve&tigação que''SPO -

TE SUA." resolveu ·fazer , por4.ue era 'Lamigo)) do acu ado • •• chegou .sem 

querer a esta conclusão: ( flo . 48 ) 

"que o recibo da conta ref.erente ao MEZ DE FEVEREIR 
estava assinado por RtmEM LOPES". 

E, ~ conta é o.J do .2. ~ ;~;;cd .. no, ern 

ent1 r a m ..,ma em ca.ix !!: .... 
~;.;.;;..;;.=:....;...;:...;;....;;..:.. 

I I 

Outro depoimento que merece a consideração desse 6onselho e 
. 

aquele que se encontra a fls . 51 a 53 , cuja fantasia e descrição , 

dizem bem alto do valor do seu autor ! MOço tambem, com um patri-
I \ ' 

monio grandioso e hlmamen~e honroso , pelo qual deveria zelar heroi 

ca e constantemente , preferiu apesar de tudo isso e da qualidade d 
I I 

advogado da Companhia acusador a , fazer acusações que revoltam , que 

deprimem, que amesquinham e desalentam o seu proprio autor ! 

Ó dr . Hamilton Bitenconrt Leal , infelizmente , deixou naquelas 

folhas do "pseudo " inquerito administrativo, a impressão dolorosa 

da sua pessOa . A sua lament;a.vel atitude será por certo um fantas

ma a acompanha-lo por toda a vida , oe é 4.ue ainda seja possível a -

creditar-e.e em remorso ••• 

Ora , pelos depoimentos pres t ados no inquerito ae v erif i ca que 

,o. importancia encontrada na caixa era de VIJil'T.E E UCO CONTOS . As -

sim informa Luso Souza Coelho a. fl(:) . ]8 e J!'ernando Saluatiano de 

Bonf i m a.fll.i . 54 . No entanto , senhores Julgu.dores , Sebautião J ooé 

da ,C os tu que assumiu a caixa diz fl fls . 56: 

" ue a totalidade da. prestação d~ contas montal{a o. 
quarenta e cinco contos e pouco " •• • 

Com quem está a verdade , se os três tomaram conta da caixa qu 

estava em poder do acusado , com a maior violencia possivel, apode 

rando-se doa· dinheil·os sem qualquer providencia mais acau teladora 

dos interesses e reu~onaabilidades alheias?! •• • 

Mas , senhores llembroa do Conuelho Nacional do Trabalho , 
I ( { { . ' 

mativa de Luso de Souzu Coelho a fls . 38, nrr~ A CAIXA FOI RECEBIDA 

EM PERFEITA ORDEM e mais du outra que aolemnemente i nfo rma a fls . 

40 : 
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-nao dizem, desde logo, da 

impouaibilidade· de urn de~:~falque se além dissp ainda tivermos em con 

ta as funçõeo de \ ALDOMIRO V~T PE11ALTA que era encarregado da fia 

calisação do conswno de nergia eletrica por parte do publico e ree

petivo pagamento e do outro ALBERTINO CARDOSO DA CUNHA que tinha po 

missão conferir AS CONTAS E OS LIVROS ? 

Alem di~so, como a e não bas t~s·a·e+asea argumentos todos, te rã 

ainda os senhores Julgadores a informação dada pelo dr. Luis Carlos 

~a auxiliar do Conaelho; despido de qualquer parte no caso, qu , . 
flo. 122 a 128 faz, desde logo, identicaa considerações a estas e 

maia ao E..XCESSO DO PRAZO DE NOVEN'fA lHAS!!! •• , 

~ essa,Qerulores Julgadores, uma peça digna das maiores atençõ o 

' e que n~s faz ter confiunçn na Justiça que V.Exias terão que fazer 

ao acusado, com o mesmo alto espírito de dignidade de sempre. 

I 

o non u:.rrM0'1 E • • • --
DE 

••• 
A Companhia Brasileira de Energia Eletrica, de9oio qe iludir 

a bOa fé do Exmo. Snr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho, 

pedindo vista de um processo no qual não maia podia oficiar, ALEGOU 

FALS.A.MENTE que o ,acuoado havia feito o mesmo pedido, Çfls. 137) en

xertando aqui a aerie de documentos enumer~dos a fls. 140 a 144, os ' 

quais, JAais uma v! , revelam o alto ''criterio 11 dos aeuo jovens e de 

votados defensores, habituudoa,como etitão, a injuriar e a infamar o 

seus semelhantes sem o menor recato, ~em o menor pudor profissional I 

Assim é que juntaram nada menos de seis docmnentoa com sete casos 

"novos" com o fito de conseguirem que o Conselho acional de Traba-

lho, desse andamento favoravel as ~:~uas preten~Õea ••• 
l ( 

Vamos, porem, dissecar, um a um esses novotJ "trambolhos",aqui 

enxertados i Jlteupeutivamente, pela atitude criminosa da Companhia 

Brauileira de Energia Eletrica. 

' , O primeiro documento apresentado e a certidão da segunda peri 
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cia realisada nos livrou e documentos da Companhia acusadora , depoi 

de terem, maia ou menos , .Preparada a escrita ara receber os senho

re~ per! toa , si bero que a. meullla não POGUIS~ REOUE~;_Tq_ .ALGUM DE ;. U-

MERECENDO MESMO F~ , SÓ PELOS 
----.....-~- . - - -

RE3ENT.AVA EMENDAS E RJ.SURAS 

EM DIVERSOS - TOS" ( flà. ) - --- • 

Mas, digamos alguma cousa sobre tão original peça. Vejrunos 

as suas contradições com o laudo apresentado pelas peritos nemfeado 

pela segund delegacia auxiliar, sendo de notar-se que os quesitos 
' 

formulados pela policia foram adotados pelo Promotor Publico e o a

cusado repetiu os mesmos que já havia formulado. 

PRIME IRQ nUSI TQ_- Estão os livros da Companhia Brasileira revesti 
dos das formalidades legaia ? 

Sim quanto ao copiador . uanto ao diario, oa peritos tem a ponderar 
que o mesmo poasue as formalidadeo extrinsecas , ia to· é, encadernado 
numerado , se lado e RUBRIC illO PELA JU!T'r COlGRCir w Jú .J) 3TH! TO ".JE-

, ( ! ) atendendo que a Cia . Brasileira de Energia Eletrica tem au 
séde no Rio de Janeiro , á .Avenlda Rio Brúnco n2 135 a 137; possue 

RE OuT ter.moa de abertura e de encerramento , obdecendo 
do peritos da portru1to ao art. 13 do Cod. Cmmetcial . ão eut4 

policia ent etanto e crituraao com ao for~~lid<de irtr'n 
lr~ú previstas no artigo 12 do referido codigo , 

pois que' os lançamento'e de todas as operações ""o' ~ITO<J CO I 
IVL)P r -o "J CLAJU~ , por ordern cronologi<'e de dh. , rre e ano , e , ei 

em RT!u :., CJAI~ 1JITO <~r 'I':~Tif' , reportando-se a um o_u. t ro livr 
denominado "Regiotro de Comprovantea'11 , egualmente possuindo todas as 
formalidades extrínsecas exigidas , mas que., sua escrita nada EXPRI
ME EM CLARESA E IliDIVIDUA ÃO . Os per i tos nao obdecer f am ---rn:t'eira.nlen 
te ~Codigo na- exigenc i â -dos l ançament os em ordem cronologica de di • 
mez . e ano , e , poderlam aceitar a partida mensal , já reconhecida e 
aceita em Juiao , ~ _2Q f! c .. u: :d l1NCON'TRA 1iQ. DI \..rliv ~ C01..t.ry.Alllii ,!Q. 

J. ' . >j~ J.!.olf QQ!_ I J (VI--!_U.i.c' ,ü ~ C.L ~.). , ou se referisse a documen 
tos originarias e AUTEN'riCADOS, DEVIj)AMJ.i.!NTE REGISTRADOS NO LIVRO •• 
'' :rtEGISTHO DE CuMPROV.-UifTEu 11 ~ )JJ ..!iDI Jv.., ~ \) t.. 

Sim quanto ao copiador . uru1to ao Diario , os peritos Yerificaram po -
suir todas as formalidades extrínsecas, isto é, encadernado, suas 

~u~ r folhas são numeradas e rubricadas, pagou o eelo 
dos .eritoã ju- devido e seus termos de abertura e encerramento 

dib1Ll& estão assinados por autoridade competente . Sua es 
crituração entretanto , FOGE AS NORMAS ESTABE:~CIDAS pelo artigo 12 
do t Cod. Comercial de v!s que ela é feita em FORMA SINTE'riCA apenas 
com referencias ao livro de comprovantes , que , embora igualmente re 
vestido das formalidades acima indicadas e de ser escriturado dia~i 
amente , ~OR ,SER TJJ'IffiEM STI~TETICO , _i_~~ r :-- o ~ ::..ê: 6 ,L ri t , 
I .Jl/I..)U; ~ G.u L...a " GJ I J .. ) .. 1. • Li!: I . - -

TERCEIRO U~GITO - 1~ relações de caixa as~inadas diariamente por 
Joaé Pereira Gomes acusam a entrada do dinhei
ro correspondente ~u cobranças acima ? 
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As relações de caixa preparadas e assinadas diariwnente por José 
Pereirá Gomes, conforme modelo que os peritos a esta juntam, geaal-

RESPOSTA mente, não dizem de quem foi recebida a importan 
doa--Jeritoa da cia, acusando apenas o total das oontaa' de con-
--- alicia oumidore • 

Prejudicado pela resposta dada ao quesito SEXTO da Cia. Braoileira 
de ~nergia Eletrica. Eosu resposta é• a seguinte: 

,~ uTA As relações diarias ~o caixa e respetivo compro
e · tos ju- vantea posterioréa ao dia 2Z de Abril de mil no-
iciais vecentos e trinta e tr , nao acusam a entrada 

do dinheiro correspondente as contas mencionadas nos quesitos 30 e o. 

Como s~ verifica por ambas as respostas é fora de duvida que: 

ou os peritos judicais julgaram por outros documentou ou então aten 
I 

deram aos pedidos da Companhia, porque, as propriaa testemunhas di-

-zem que as notas de caixa prescntavam o total do recebimento e nao 
,or. . 

individuados, como~querem fazer os senhores peritos do làudo que a-

a., tão presuroaamente, a Companhia acusadora f s· juntar a este 

QUE 3'1\J - As cobrançaa 'das quais não consta entrada na es
crita da Companhia foram efetuadas antes do dia 
18 de Abril de 1933 ? · 

Os peritos nomead~a pela segunda delegacia auxiliar dizem que, . 
essa resposta está prejudicada por aquela datia aos quesitos SEGUNDO 

e T CEIRO acima trans~ritos. E, não sabemos porque, os senhores 

peritos judiciais, respondem afirmativ~nente, contrariando, assim 

ae• propriaa testemunhas da acusadoru.;c as reapoataa dadas ao 10 que i
o da ·oiluL.aia e ao 2!:1 do acuao.doo,trancritos a fls.36/37 destao razõe 
---=Ta~ UESI'ro - Entre oa recibos das contas cobradas existem aleun 

assinados por outras pesaaas além de José Gomes ? 

Oss peritos de ambas as periciae, responderam a este quesito 
I \ 

afdrmativamente. 

QUES~TO " No caao afirmativo tto quesito SEIS, ~ documentos 
--~~ que provem a preet~ção de contas por terceiros a 

José Gomes ? 

--
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Sim, a preQtação de contas feitas por terceiros á José Gomes, foi 
pelos peritos verific&da da seguinte forma: pedidos a companhia os 
documentao referentes a prestação de contas de terceiros á José Go
mes, esta lhes apresentou varias copia á carbono de relações con
fecionadas diariamente ·por Rubem Lopes, nas quais se verifica esta
re~ individualisados os recebirnentos das importancias relativas aos 

RESPOSTA grandes consumidores , v~ndo-ee no roda pé dessas 
dos peritos ou- relações UMA RUBRICA, SEM UNIFOBUIDADE, mais a 

diciaie recendo ..!!!!! sinal ,do ~Et mesmo . letr~ alfabetica ; 
Para melhor esclarecimento deste quesito, os peritos pedem venia pa 
ra juntar uma dessas relações na qual , fizerrun datilografar o que 
contiru1a na relação de 30 de Abril de 1933. Dada a grande quantida 
de de re ações e ser esta a praxe adotada pela comparulia, OS PERITO 
CO JBliMATIV .AMENTE , er'lborá. o e docUM.en toa em caus •. TENHAM .~ENAS 
]b SIN~ Q!l RUBHICA ILEGIV1'L (?!!!) 

uando afirmamos a parcia li.dade doo peritos que procederam 

por determinação.da M.Juis da 3a. Vara Criminal, a novo exame nos 

livros e documentos da Comp. Brasileira, não nos enc;anarnoa, pois, 

são eles proprios que reopondem afirmativamente . um quesito, SÓ 

.PORQUE ESSA ERA L PRJ XE pA COL!PAHHIA, pouco se lhes importando que 

os documentos apresentados poasuiseern UMA. RUBRICA SEM mTIFOillHDADE . 

MAIS PARECENDO UM SIGNAL DO UE LETRA ALFABETICA ••• 

Pensamos que naua mais precisariamo~ para demonstrar o estado 

parcial destes peritoo e do desejo incontido da Companhia de acusar, 

mea~o sem razão, sempre aconoelhada pelou seus,jovena e talentosos 

advogados, para satiafaze~o •ntento doa seus superiores; FAZER VA 

GAR O LUGAR DE CAIN\!!! ••• Mas, é bom proseguir nesta analise. 

OI :VO Q.UESITO - No cauo de não existirem os docur.1.entoa acima é 
possível saber se o dinheiro das cobranças não e& 
tradaa no~ livros da companhia , foi entregue ao 
caixa Jose Gomes ? 

Não é pooeivel saber, ~orquanto, o diario nada elucida nem as re-
RESPOS~ laço~a diariao de c~ixa, adsinadas e preparadas 

doa peritos ~ por Joaé Pereira Gomes descriminam quais oa 
policia consumidores que pagaram seus debitas , nem ae 

referem a documentos, comprobatorios. 

Os seru1orea peritoo judiciais responderam que este quesito es 

~ava prejudicado, tendo em vista ao quesito numero sete, que acima 

~ transcrito. 

DECI:MO IJESITO Do exame doa varias livros podem os peritos afir
mar se o caixa José Gomes dava entrada imediata 
nas importanciaa que recebia ? 

RESPOSTA Os. per i to~l não podem afirmar , porque. todos os 
da livros apresentados se verifica apenas o total 

da arrecada~ão de cada dia, de acordo com a re
preparada por Jose Gomes, destacando-se apenao ·a ren
da de Petropolis. 

~ quesitos 

~al icia 
laçãoiaria, 
da de niteroi 

\ ' 
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, Os peritos judiciais , assim responderam ao quesito DECI~O: 
Prejudicado com as respostas aos quesitos 6o , 90 e 31g da Companhi 
Brasileira de Energia Eletrica. 

( 

Invocando aqueles quesitos; para com as respetivas resposta 

julgar este prejudicado , nada maia fazem os senhores peritos do que 
\ \ , 

bater na mesma tecla , isto e, que embora as notas de caixa tenha 

o seu total englobado , como ~firmam , ainda assim pode~firmar tam

bem que a~ mesmas not a'individualisam os recebimentos ! 

Não devemo 
( 

nos esquecer 4~.o0 a vontade com que foram reapo -

didos os quesitos da Co~panhia , e , o mau humor dado as respostas 

doa que si tos da Pror'lo toria Publica e do acusado ... ~ um indice 

d~ nossae~firmativaa nest~ processo • . 

.9.UESIT03 FOHli1UL.A.DOS ~ CUSAOO N POLICIA 

~~=·~rR~O~ QUESITO - ~ual o processo de lançmnentos nas folhas ao en 
cargo do caixa ? 

. 
Ambas as perícias , respondem da mesma forma este quesito. 

aim dizem elas gue ~ ~oces~o doa lançamentos consistia ~ prepara 

de rela Ões diari~, ~AJ;;::;CU-=S==- Q TOTAL DE ~C'RBirnnNTO DIVERSOS ~ On 

de, pois, a individualisação dos lançament os ? Onde os elementos 

que ::>ermitiram responder aos quesitos 6o , .9Q.e 310 da acusadora ? 

Não são eles proprioe que que af irmam que as notas traziam o TOT.AL 

DE RECEBII..ffiNTOS D:tVER03 ? 

SEGUNDO Q.UESITO - Errun estes lançamentos efetuados pelo caixa nos 
livros da secção de contaoilidade ? I ntervinha 
o m~smo , de algum modo , na escrituração destes 
livros ? 

• Tanto aqueles que fi~eram a primeira , como os que fizeram s 

segunda perícia, são de pleno acordo na resposta a este queaito , de 

càarando o seguinte: Os lançamentos NÃO E ~FET~AUOS pelo caixa, 

no livros da secção de contabilidade . O CAIXA N- 0 IN'rERVIN1 

~c rruRAçÃO G LIVHO . a~resentava a relação 

diaria de caixa ~UE ERA CO~~RIDA PELO CHEFE DE SECÇlD . 

UESITO - Q livro raz'ã.eo de "grandes consumido r es " é cone 
lao serie tituido de folhas soltas ? Tem elas algum requ -

sito de autentic~dade , ou mesmo , de inaubstituiçã ? 
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Os dois laudoa, assim respondem a esse quesito: O,livro " razão de 

grandes conswnidorea 11 , é CONSiiTUIDO DE FOLHAS SOLTAS, que n - o POS 

suem requesi to algum DE AUTENTICIDADE ou de IW"'UBS'riTUI 

pelos motivos apontados como tambem 

se apresenta C H EMENDAS E .:.:.;~..;..;;;...~ 

UARTO ,QUE3ITO - Queia os livros exfbidos? Possuem autenticidade? 
la. serie T m rubrica ou visto do Juis de Comercio desta co 

marca ? Os balanços forwn devidamente registrado ? 

'ranto os que foram nOJtteaà.os pela policia, como os que foram 

nomeados pelo Juis Crirtinal , dão resposta identica a esse quesito , 

nos segydntes termos: 1 

l 

" ••• nenhum deles , entretanto, tem rubrica ou visto 
do Juia do Comercio da Comarca de iterai , estando 
igualmente os balanços de 1929 a 1932 , lançados no 
diario , SEM O VISTO DE UJJ.Q.UER JUIS , ,QQn.tra ex re 
~ DETERMINAÇÃO .J2A LEI " 

\ l l 

~EGUNDO C:UESITO 
2a. eerie 

- Nas relações de caixa , as importancias recebida 
'àão lançadas englobadamente ou c om de s crimlnaçã 
do nome do consumiddr que ~ja pago ? 

I 

Ainda , aqui , encontramos uma resposta identica dada por todos 
t' t t -

os peritos. Eles , assim respondem: As importancias recebidas ~ 

{ ADAS ENGLOB 

to ao original . 

tendo-se em vista o modelo adotado e jun-

Pensamos que , insistir , nesta analise , seria descrer do 

alto saber de V • .l!iXci s . A sim paramos aqui os nossos cornentarios 
. 

referentes ao doc1xmento nUL1ero um que a companhia acusadora aprese -

tou , em forma de nxer to ,nea te processo , pois quer nos parecer 
I \ 

que a r esposta dada aos ultimoa que á itoa aqui transctit~ invalida , 

desàe logo os laudos de verificação , ou melhor a escrita da Compa-
' 

nhia para ue neles se possa realisar qualquer perícia , mesmo quan 

do os seus membr.os se encontram no firme pr opoai to de favorecê-la , 

como sucedeu com os peritos que ali foram por determinação do M.Ju 
I 

ia de Direito da 3a . Vara Criminal de Niteroi. 

Deo.nte de tudo isuo ue af. ficou, que mais dizer? Q,ual 
I l 

o valor que poderá ter semelhante peça tão flagrantemente desmora-

lisada pela tecnica ?. A não s er o atestado vivo da subalternida-
l 

de que apresenta, que mais poderá ela exprimir ? 

O segundo documento é co~posto de uma certi dão do depoimento 
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de Manoel Fabelo. Pensamos que já esteja o caso bas~ante esclareci-

do a fls. 8tq ~ destas razões, pois que, compareceu essa testemunha ao 

cartorio da policia juntamente com Lui~ Felix N~ndroni e al! depea 

SEM UE TIVES SIDO ARROLADO E INTIMADO CONO ,DE LEI. Logo,um 

depoimento dessa naturesa, sem qualquer valor dentro dos autos , não 

aó pelo motivo apontado de ser uma teotemunha "clandestina" , como 
. 

ta.mbem.pelo arquivuraento do inquerito determinado pelo M. Juia nde 

Direito da 3a. Vara Criminal de Niteroi , que influencia poderia ter 

perante v.Exciua. ? 

Maa, po~aitivamente , o adjunto de procurador do DEPARTAMENTO 
I 

NACIONAL,DE ~ ~O e advogado da Companhia queixosa, dr. Helvecio 
I 

Xavier Lopea,,ào lado do seu ilustre colega 1 dr. HamiLton Bitencou.r 

Leal, ·io po~aitivrunen~e infantis, ou entio, causa aemelhante , pois , 
- I I nao e de ue acreditar que se fizesse ama juntada de .um relataria 

de policia a um proceaso , quando eí 
I 

MAUDOU .ARCHIVJ_ ESSE IN UERITO , com i relataria e tudo ,,, 
, ... ,d 

Alem de tudo , elo relatado a flâ:Yãestas razões , desde logo 
\ 

se poderia quilatar do valor que teria tal relataria no juleamento 

final deste caso. 

O TERCEIRú OOCID,ffi: 'fO é urna ~ertidão p~usada elo tesouro na-

cional declarando que as contas es tava1n com o recibo do acusado. 

lfw.s 4.ue im ortancia capital teria isso para o cà~õ~o ? Já não foi 

levada a efeito, nio uma , orem duao vezeo , o exame pericial da es-
I 

crit~ da Companhia queixosa ? Será possível de se acreditar que 
I 

tais consumos não estivessem registrados nos livros quando é certo 

que pelas ris. a~ (36) destas raz ões se verifica que o acusado não 

escritura qualquer livro ? 

Não foram os peritos da Companhia~ que deram como "apurada" 
. 

wn "de:..;ft~.ll_.ue" , tendo levado em consideração "C' .. UE NÃO SE El~CONTRAN 

DO, INDIVIDUALIGADOS , OS LAU"'AlvlENTOS DO DI ~RIO DA EMPREZA, VERGOU 

PERICIA SOBRE DEGFAL~UE SUS ITADO ? 

Q.ual , Exrnos . Snrs. Membros do Conselho Nacional do Trabalho, 
I 

a memario. doa patronas da companhia queixosa é muito fraca ou entã. 
') • • • 
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O U illTO , UINTO e SEX'rO DOCUl.a:ENTO re~roduzem a maior vergo 

nha que ae poderá encontrar dentro deatea autos. Senão vejamos: Ro 
( 

ao Tinoco era empregado da Companh~a Brasileira de Ener~ia Eletrica 

Dali saí~ por sua livre e e~pontanea vontade , tendo recebido os se

uq vencimentos até ~ primeira uinzena do mez de Abril , faltando a

penas receber a SEGUl~DA Q.UINZENA de Abril e a RIUEIRA UINZEN' de 

Maio. Como pretendea~e Rosa Tinoco receber com as duas quin~enas , 

as ferias a que se jul~avu com direito , não quis receber aquelas im 

portancias isoladamente , recorrendo, então ao Departamento Nacional 

de Trabalho o Pois bem, a Companhia Brasileira, defendendo-se co . '.. ( 

forn1e se verifica pela certidão junta (doc . Jl. ) disse que esse. ~ 

ex-auxiliar tinha que receber UM CONTO E SEISCENTOS E ~U RENTA E DO 
' ~ 

IS :MIL E OITOCENTOS REIS ( 1~ 642$800 ) e devia na casa UM CONTO TRE-

ZENT03 SESSEN'rA E DOI~ MlL E CEM I_U!liS ~1:)68$100 ). 
( 

Vamos , porem, - ~ 

ceitar tudo isto para argwnentar. mesmo que seja por absurdo . 

A Companhia declara , francamente , y_ue o reclam.arJte tinha que 

receber a SEGUNDJ.. UUJ"?..EN DE .ABRIL, a rimeira e a segurtda de t:aio 

e mais , ~ PRI1mrru ~UINZENJ DE JUNHO , vencendo o reclamante a quan -

tüt de QU TROCJnNTOS MIL REIS (400$00) uli.nzena.is. 
' 

aa , que além 

disto , era o mea , credor' da im ortancia de 42$800 ( quarenta à doia 

mil e oitocentos reio) de comissão de vendas a que tinha direito • 

.D.pef;Jar de- tudo isso o reclamante reclama SÓ o pagamento da 
I 

SEGUND .. Ç,UI~T~A lJE ü31UL e FRilfilliRA ,UIHZENJ .. DE • IO, nüo se r ef e-

re ao m~s de Juru1o . Pois bem, procurado ~o sinata+io destas raz õ e 

pelo senhor~ Rosa Tinoco , foi a mes~~ .~çonsell1ado por nós para que 

recebesse a importancia da SEG~NDA ~UINZE A DE J;BRIL .e a PRIMEIRA 

Q,UINZENA DE MAIO , pois a importancia. referente as ferias não tinha 

direito . No entan t o , na defeza apresentada pela Compa~ia a o .De-

partamento Nacional de Trabalho di z francamente que FORA PROCURADO 

FOR UM ADVOGADO , o que não mão passa de mais uma fantasia , 
' 

. , 
o1s , e 

fÓra de duvida que nós nunca (;j. procurwnos para t l atar do caoo da 
' 

senhor/. Rosa Tinoco nem lá esteve qualquer outro advogado t r atando 
' .. 

desse cas o! !! •• • 
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Mas continuemos. Ros a Tinoco tinha que receber, segundo a

legou a Compt..l.ahia , J::642~~b00 e devia a mesma companhia 1:368$100, te -

'do ortanto, um saldo de 274$700 . Acreucentando-ae a este saldo a 
t:vc...;._ 

importancia de 400~000 •que o acusadOYaeixqdode pngar, I referente a 

primeira quinzena de Abril, d eYia elà ~ pagar, SÓI TE, 674$700. 

Como e~licar o pagamento de 8oo,;~ooo conforme dec·lara o recibo junt 

a fls. 195 ? 

A mentira tem perna curta , daÍ o fato de aparecer logo, po-

iu, os intiligentea a.dvoeadoa da Com anhia e •mentoree de toda eota 

moni::itruoaidade, se eay_uecem doa menores detalhes • • • 

Em confronto o recibo passado por Roso Tinoco com as razões 
I 

e$poatas pela Comparu1ia, chegamos desde loeo a conclusão que a ma

quina que datilografou a petição de fls . 140 a 144, foi a mesma que 

dalilogrnfou o reeibo de fls. 195!. 4 • 

· Como a importancia a ~era de 8oo~ooo , não teve duvi-

da~ a Companhin ern faze passar wn recibo dessa mesma importancia,po 

rem fazendo declarar vencimentos do mez de Abril •• • Porque não 

juntou os recibo~,; de Maio e Junho ? Porque não os posclue . , Como 

es lic&ria ela w~ ~agamento a maior de 125~300 , dada a veracidade 

da informc..çüo que mandou ao Departamento N clitono.l de Trabalho~ ten-

do-se ezn conta de que tinha a receber seg~ndo os seus calculoo , des 

sa funcionaria l:368$loo e deveria paear-lhe 1:642e8oo ? 

Como tudo isso é edificante,senhorea J ulgadores ! Edifican

te e tenebroso ! 

• • • • • 

Exmos . Snra . Membros do Conselho Nacional de .Trabalho: 

A presente defesa se alongou talv o demaoiadamente . Mae , co

mo V.Excias . verificarão , · tendo sido enxertados no boj o deste pro

cesso peças completamente estranhas a ele , tivemos necesoidade de 

a'Jresental!'~ este trabalho, embora que extenuante , para rehabili-
' tar um homem ferido de cheio na sua honra , no seu carater , pelo sim 

plea motivo de estar sendo cubiçado seu legar • • • 

O acnuado , homem velho , quaai que nos aeue uJ: t.:trMa diao de 
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vidu, com sofrimentos morais cri~dos por este incidente, olha para 

o alto e só v~ as figuras de V.Exciae. de quern, está ceTto, merece-

rá a justiça reparadora a que tem dircitoo 

Poucos ou talveDs nenhum outro, tenha sido vitima de tanta 

infamia acumulada, como DI está sendo o acusado, suportando tudo com 

a certeza que t@m da sua inocencia e crente ;- firmemente convencido, 

de que bem rroximo eatá' o dia em que será por V.Excia • proclamado. 

a sua inoccencia, como já o f~s o integro Magistrado dr. Afonso Ro.,. 

zendo da Silva. 

o caso' como e a ta amplamente e aplanado. não conseeu ~ guari

da quer por parte do Promotor Publico, quér por parte do M.Juis de 

Direi to da 3a. Vara. Criminal de !Ti te roi, dada a aboolu,ta falta de 

elementos ue pudessem determinar , iquer a DENUNC~A DO ACUSADO . 

Como pois, seria possível a esse 6onselho resolver sobre o 

merito do mesmo depois do despacho do poder Jud-iciario que transi

tou em julgado, sem ~ualquer recurso po~ parte da queixosa ? (doc. 
' ~. Alias, ainda. mais uma v~e o '• Luis Carlos Peres , funciona-

rio desse Conselho , esciarece perfeitamente o assunto, a fls. 197 a 

203, ern face da ultimo enxerto levado a efei·to pel•a com!)a.nhia quéi
A2.4t~~ 

xosa. . d;;tegur:hmdo, apenas. do alvitre d•e novo exame de e.atri ta. 
parte da 

Desea'(ínforma.ção di•ecordamos e declaramos mesmo ue a esse 

Conselno não é penni tido determinar qualquer exame de esc ri ta, maxi 

mé Luanda ela vem insinuad<a pela 6ompanhi a queixosa a fls. 143 , o 

que representará ma.a terceira farça, apree-entu.ndo-se a escrita que 

n!6 TEM: AUTENTICIDADE , como alegam ambas a& perícias, perfei tarnente 

preparada para um reaultc.do taxativo , o que de forma alguma seria 

possível . 

Estamos certos de que esse Conselho não entrará no merito da 

•ques tão e isto porque já é um caso julgado , cujo despacho tra.nsi tou 1 I 

em j ule;udo sem ~ualquer reC'urso, tnandando 'desde logo que o acusado 

reasaba o seu logar da Oorilp.anhia Brasileira de Energia Eletrica a 

qual já deu , vin~eae tr anos de bons eerviçoo , honestoie produtiv -~ 
Mas se aesiiDYO entender , estamos certos que julgará de conformidade 
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• com a longa exposição a ui feita , mandando que incontinent reassu-

mQ... o logar do qual eu tá afas ;a<,vai !?ara 10 raezea o acusado, bem co 

mo q_ue lhe sejam pagos Ofi respetivoe vencimentos ali retidos . 
c).c,. 

E,aoaim procendo , esse Conselho terá rehabilitado wn ho-

mem, vitima da amoigão dos seus semelhante ; terá levado o pão a 

um 1 r honesto. que de+e já se r~nte pela privação que v m pas

tlando com u . falta çle recebimento do o salarios de seu .chefe , não o-

.b tante estar o in~uerito aberto ha MAI5 DE DUZENTOS E DEZ DI~ e 
• 

já ee haverem passado DUZElq-TOC E SETENT DIAS DEPOIO 11UE A CO:M!'f.-

NHIA TEVE CONIIECll'!EN~ DA t TJ GRAVE" que é imputada aom acusado , 
, I I 

ou nelhpr,j~ foi triplicado ? praoo de 90 dias dado pelas instru

ções baixadas por ea ee 6onpelho para a terminação do. "inquerito a

dJniniatrativo" . 
' 

Antes de termina~o 

' 
seja,~cito faze~ um apelo jus-

to a esse Conaelho: 

O acuuado , oofre , vai para dez mezes , a PRIVAÇÃO DO CE

BIMENTO DOG SElli:i VEKCI:MENTOS,; está a lu ta com a maia desoladora mi 
• 

oeri~, vendo os oeus credites se exgotarem! asim, pedimos enca-
' 

recida.rnente a V . Exias. que para o preaen teJif~ proceoso oej a dada 

maior urgencia no jule;umento . mandando - se r desde l;o, - e.fe tuar- se o 
• • 

pagamento doa seus vencimentos atrasdos , poria o que , a falta impu

tada não foi avurada. e o inqueri to , como mui to bem diz o dr . Luia 

Carlos Peres funcionaria desse Conselho , foi encerrado depois do 
' . 

prazo maximo de 90 dias . 

Aosim, pois , julgando as presentes razões de fato e de di 

reito aqui invocadas , improcedente1 a acusação que não ficou 

vada contra. o ncu ado, terá esse Conuelho com isso pratic,ado a bOa 

justiça que servir~ ara elevar ainda maio alto o conceito honroso 

'Ue j~ se tem deuse orgão defensor dos direitos dos trabalhadores ! 
I 

bsim julgando , terão v.~xias. praticado a mai pura e a 

mais j·-- e digna 
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Illm. Sr. E~crivão uo 7g Ofi c io de Nieeroi (Privativo do 

O abaixo aosinado pede lhe seja certificado ao pé desta, 

reportando-se aos autos da queixa-crime requerida pe l a Com Ja~Iia Br -

oileira de Energia Eletrica contra José Pereira Gomes o seguinte: 

I - Se a folhas dez se encontra o seeuinte treche: 

"Informo maia a vossa senhoria que tem,tambem,conhecimen 
to do fato delituoso em apreço ,Fernando Salue ti ano de 
Bonfim,tambern funcionaria da Companhia Brasileira,bem 
como o advogado dessa companhia,doutor Hamilton Biten
court Leal, que deseja depoJt como testemunha". 

I I - As informações prestadas pelos peritos e conutantea de 

folhas nos. 186 verso e lb7i 

II - Se consta a foll1ao 188 um parecer do 2romotor Publico,ma -

dando que os autos baixassem a policia para apurél.r quem o autor do 

desfalque de 78: 469$2oo ;. 

IV - Se do parecer de folhas numero duzentos e quatro a duzen 

tos e cinco constam os seguintes trechos: 

'
10a depoimentos tomados ultimamente na policia não escla 
recem suficientemente o assunto da promoção de folhas'' · 

"A preseute promoção foi ditada pela minha conciencia ju 
ridica." . 

E , finalmente , 

- Se a sentença de flo. 2o5 verso a 2o6 verso tn~nsitou em 

ulgado, ou se houve qualquer recurso da Companhia queixosa. 

Niteroi , 3 de Fevereiro de 1934 . 

v 

M~ noel Gal indo Junior, serventuario do Setimo of~icio de Justiça 4es 



desta Cornarca de Nict,~.eroy, Ua:pi tal dos Estado do .!:do de Janeiro ,:por 
- . nomeaçao na forma da lei , etc ., CERTIFI CA qae ~evendo em seu poder e 

que e 
cartorio os autos de inquerito policial em queixosa a Com:panhia Bra 

sileira de Energia Electrica e accusado José Pereira Gomes,nelles -

consta:quanto ao primeiro· item, consta á folhas dez "Infomo mais a 

Senhori ue tem,tambem,conhecimento do facto delictuoso em a ... 
Salustiano Q.o Bomfim , ~ambem f'unccionario ~a Com-panhi 

Prasileirn , bem como o a,dvo,gaQ.o dessa Co:c.1:panbi. ,Hmilton Bi ttencourt 
~ . ' . """' ' .- -

deseja de:por como, tes"f?~f!l]Jtl.haiquanto ao segundo i tem-consta 

á folhas cento e oitenta e seis verso a cento e oitenta e sete

guinte:O abaixo assinado á vista do 12a~ecer de folhas Çl.eclara g,ue ~ .

não se encontrando , indivicll;lados 1os la'lÇ,amentos no. :q1ari9 

e tendo versado a pericia sobre desfalque sus:peitado :por 
-. ..... ~ > • t • ... ...... ; J' ·'·" 

i?ados l'k'1 res:ge~iva Caixa , a data do ale0 ado desfalqu~ eleve estar 

corres:Qoncl enc~a cora a falta , em te o util a guiso da a(miniotra-
., • t ~ . ~. J ,.. ' 

ro da Cornpanllia , do deposito ou entrega das quantias recebidAS dos 
--... ~·~r-..,. ,.._....... ' "' ,, 

consunidores d~ enrgia e a que, se r~fere o~ gue:itos consta~tes do--- . ' 

s-

l <,udo a:presontado . Nictheroy, dois de Outubro de mil novecentos e tri -. ., 

t a e tres .-Hetor Barcel los aol et; - Trando- se na es:pecie , de desfalque 
'·-

resul tante,não de im .. ortancias retiradas do 
----_..;.; ~.. -~ • )'1 

contas 

recebid s, cujas i w:portancias deveriam de dar entrada , sór1ente pelo . <?. -
evr:n:e dos recibos em :poder das :partes e confronto com a lista diari -

ou a haver o .desfalque .Parece -me entretanto , de acordo 

dada ao quesito vinte e oi.to. da Com!>al ia ·Brasileira d~ ~nerg ' a 

~nergia. Eletrica e documento de numero cento e sessenta e oito que 

o desfalque em a:preço,teve inicio em fins do ano de mil novecentos 
W'\1-- ...,.. I " .., .~. , . ... ... 

e trinta e um. Niteroi , qua~o de Outubro de mil novecentos e trinta 

e tr.es- Olyntho Guedes Pinto; -qu~to ao item terceiro consta. á folha 

cento e oi tenta e oi to um parecer do Doutor _Promotor Publ ico da Com 

c~ de Niteroi,:pedindo que os autos baixa sem á :policia afim de ser-.... .. ~ .. - , ... 

apurada a autoria do desfalque de setenta e oito contos quatrocento 
,, .. .. ~ . . ·~ .... .~ 

e sessenta e nove mil e duzentos réis; -quanto ao item quarto consta 



consta á folhas duzentos e quatro verso o seeuinte:Os d~ -
poimentos tomados ultimamente na pol ici a não esclarece-. . 

ram sufficientemente o assum:pto da promoção de folhas -

cento e oitenta e sete , verso , a cento e oitent, e oito

e D foll~s duzentos e cinco o ~ eeuinte :-~presente r e

moção foi ditada pela minha cinsciencia juridica,-quanto 

ao item á foll~s duzen tos e cinco ,verso , a 

tres ,a qual transitou em jul gado sem que tivesse havido 

qualquer recurso da Co ,panhia queixosa.Era o que se con

tinha dos re:rerido s autos aos quaes :me reporto e dou fé . 

Niteroi , cinco de Fevereiro e 1il novecentos e trinta e 

tres .EU, ~~~c~ .. ..,; _..__~ .-.....-.- -

• 



Dr. VICENTE T. GARCIA 
ADVOGADO 

SAO F'AULO 

Illmo Sr.Eaorf~ão do 7g Oficio(Pr~vativo do C~ime)de Niteroi 

• 

O abaixo a..esina.do ,pede lhe seja fo :rnecida certidão es-

tra!da das autos da queixa crime requerida pe]a Companhia Brasilei

l·a de Ener~ia Eletl·ie:a cwifltra. José Pereira Gomé , do que se segue ,.Ju 

to a esta: 

lO-Se cone ta dos ref'eridos autos',no inquer:~: to policial, o arralamen-
u 

La. pela parte requerente, das eeguintesteatemunhas:Joao Noronha San 

to .Hamilton Bit&ancourt Leal,Fernand~ Salustiana Banfim.Luiz We~i 

Mandroni é Manoel Fabelo; 

2 No caso de a e :r' negativa a pe1"'gun ta ac1ma, pede e e certificar' d 

que forma,como e porqu~ explica o inquérito policial a préeença daa 

te e: temunhae denc·riminado.e ; e f i na emn te, 

go ... ua.l. a e~'pecie doa documentos juntos a !lo .. duzentos a duzentos. 

e tre&,doa me~moe auto o 

Niteroi, 

a 1 f) """ ,~ l-i . 
' v 

~ 

J 1 t-· "'O 1 

- ~ i, ~e 'Y . . ' 
""t ·i t 
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cqJdao Jlbcx,nocf (/_ cx,~Lndo ~ u-nw~ v>1 wl:u.M.w c:lo 6\e:Cvvno 

. fiei<> J. ~....~~. r';..uh..o J, """'o Q?..,,,;,f, .k 

~J:cwi,1 Q?ld:a_~ Jo Ceõ\Wo do ~ w de 1cx,nc;i,~o 1 f ~ nomco.~ao ncx, 

fo~m,cx, da fei, etc. 

Berlifica , or 1 c 

rev d..o. sau odre car~orio 

,... 
v "do v te, e 

lle ... co1 st cento 

llP:c..tis.si o Senhor d.olltor uiz 

o cesso e 

ire_:_ to. J 

, .., 

se ·uinte :.!!; r_ 

, 
er ra -

·u~ :.J.ora a -

..... lAtric , ue, ara fins de 

direito' re , o ~,a~sina1ar, eran e ~ossa Ezcellencia, 

a circunst ia e qu.e ,no oc di ento d exR e e~ic"al-

r ..:!J{C 1-

lenci· , qu air1da n.e r ta ..... · .s s., rua dA -

~ -
me ela -



ecerrtós e tri_t e uatro .Eu,~~ 
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DA 
7 ~ OFICIO DE JUSTIÇA 

NITEROI 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

• 

C~JcJac ~~~J (~ ~trJo 1 u-1-.wl v nk~lw Jo 6\etvvno 

{ici.o J.. ~~4a-, i""""h..o 1, • ...._, C~wni,J, J., 

Jcw~, Cf?,J,a,f do e~Wo do ~ w de 1 ~ ih-o I i ~ 1'LOn-tea.~êic 1'L~ 

fo~m,cx, J~ fe~ te. 

feerlifica , Or l P. ~PrE; id.o v te, 1e 

d.D e seu oél e c.ar~ orio. oJ-,) 

lles cor nta ' 

se ·ullite =~ r_ 

ll 1ti si o e or do tor uiz e e r 

e 
, 
e ·u .... · or a -"'"o... D "'OC8d 

direito,ve ,n.o .. t_,a .... sinalar , er n e Voesa Ezcellenci ~ 

circuns ta ia e que , ~o ccedi ento do e n e e~ic ' 1-

os. vros n P ·c id~ o m do r l c 1-

lenci· ,4ue ainda se r nl ' s lD. .:e s ns ri to,.-·i.os ,a rua da -. 



tracão 

com:o 1 a corr:o 

--tribuid" . osim,na .]oric ·a , orc em realina-

~2o, uor dos:w..- cho d'3 'ossa E:::cellencia , enco. tr, 1 -se -;em as -

sinatura do suplicante- r:o"';Undc co'!1Sta .. vou a'vo ):1do Bi.,;nu -

de De ·enb"'o de mi l novP ento~ e tri '1t.a e lL.il, cir o de r~os-

e~tos c t irta e dois,vi t8 C'ete de 1'eve-

êie mil na recentos e trinta e dois, V ir.te e H'l éle Ja n.Q_ri. 

e r ... il ovecen os o tr·.l;rl1.iP e dnis , Quatorr.;e de Janeiro -

~e mil ?1..: r. cntos e trint( e dois e d )i(; r1e Janeiro de mil 

novecento· e trin~a c clois , alem de al ).11 "s r] elas est1.rem-. 



o ·ente .a o. O a,e r"e- .Pato.cu·a: a.viê2.de illpressionanta-

·cl ma,desde já , ener ,icas da .justiça,d monstra,ai da uma 

ven,cu. o copo re delito ·ó J?Óde oferecer a seeuran a ·u-

ma certesa quando realL:.ado i ediatamente e na o :r .e o ta.ni.en-

t.e ao ato 011 ato.s que ce ende constata ,per'cialn.ente; 

-~o ~aven o ~equest 

os papeis e livros da ompanhia, ~ inuerditado o ~eus es-

c"'itor.:.os, ara r"'alisaç.ão ia perici ,certo a de trazer el-

la se rure, en: .quaisy_uer c ndiçÕes, o si::1al d.a sus:peição, que-

dará a ess o vic·o do. d· vid .... ,d. J. c to·~ e da ins .... "lce i-
/ 

tar, oois ,re ue .juntada d. st·, aos a'lt ,no 

1e esiJera. Def'erimento.riLuroi,tre2íe de Se~embro de ll ~o-

vecentos a tr· nta e tres. hry Costa Vie..:..ra .E_tavau colaíl s 

esli o valor de :nil e d.u.zentos do u lo -

do 'e 
, . .. 

rels e o:u tro éLe educ .;~.o e .. 1de de u• ,8 to 

r o que se conti 11: nos re!' r· do 1.1Jtos ce uneo-

rf-3 o.rto e dóu fé,nest cidade ie iterai,· o· tal él.o •, ·-

o o io de J eirQ,aos uinze dias de Janeiro de mil -





MINISTERIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMMERCIO j/:Y ( 

.DEPARTAMENTO NACIONAL DO TRABALHO 

CE TIDÃ_O 

~m we.cuçã d dc~fw.ofw ~CI/l'tçad ~~w '~~'9/'u.úmwm.io , digo, 

no processo numero oitocentos e oinooenta e oito de 
. . 

mil novecentos e trinta e trela, onde Vicente Framon

te Garcia requereu que lh fosse dada, por certidão 

o inteiro teôr da def a apresentada pela Companhia . 

Brasileira de Energia Eletrio no ref rido processo, . 
CERTIFICO que revendo-o, dele oonata & folhâa aeia 

e aet o se~inte:- ·A Companhia Brasileira de .iner-
• l . 

ia netr.i~a, por seu diretor abaixo assinado, vem == 

vem ·ac~sar o recebiffiento da intimação que lhe foi +-,----~ 

feita em dezeseis de Agosto corrente, datada de qu!L- =~~~~ 
torze do mesmo mês, sob numero quinze mil trezentos 

e oitenta e um, para prestar esclarecimentos sobre 

uma reclamação feita por Rosa Penaforte Tinoco, sua 

antiga empregada, o que faz na fÔrma abaixo:!)·! re

clamante, Rosa Penaforte Tinoco, entrou para o ser-

viço da Companhia Brasileira de Energia Eletrica em 
• 

dezeseia de desembro de mil novecentos e trinta. O 

decreto numero dezenove mil oitocentos e oito, de 

vinte e oito de Março de mil novecentos e trinta e 

um, suspendeu a aplicação da lei numero quatro mil 

novecentos e oitenta e dois, de vinte e quatro de 

Dez,embro de mil novecentos e vinte e cinco, e do res -
pectivo regulamento, aprovado pelo decreto numero de 

zesete mil quatrocentos e noventa e seis, de trinta 



de Outubro de mil novecentos e vinte e seia,(vide Af 

tigo primeiro) que concediam férias aos empregados, 

s ndo porém, de acôrdo com o disposto no artigo ter

ceiro, as empresas obrigadas a conceder férias 11 den~ -
~de dose meses",oontados da publicação do ·aludido 

decreto, isto é, sete de Abril de mil novecentos e 
. ......... ---~ ·-

trinta !. !!:'"AOS SEUS EMPREGADOS E OPER.ARIOS QUE ,DES 

DE PRIMEIRO DE JANEIRO DE MIL NOVECENTOS E TRINTA 

AT1 O DIA DA REFERIDA PUBLICAÇÃO (sete de Abril de 

mil novecentos e trinta e um) NÃO AS HOUVEREM OOSAOO 

· E TENHAM COKPLETADO .DOSE MESES DE TRABALHO EFETIVO, 
====== SEM INTERRUPQlO". Ora, a reclamante entrando· para o 

.~~=--1ervi9o da Companhia Brasileira de Energia Eletric~ 

em dezeseis 'de Dézembro de ail novecentos e trinta, --·--~~~ 

em. · te de .lbl'il d mil nov!centoa e . trinta e um,da-~

~~===t• da publica9ão do decreto em qtMstão, não havia 

1-------ainda completado "dose jeaea de trabalho efetivo", o 

t======= que vale dizer não tinha, em. hipotese alguma, direi-...--~~==-~ 

1-------~ to a fer.ie.s. llas, ai não .bastasse a carencia. de di--·.-

reito pelo acima exposto, é sabido que a ultima pror 

rogação para reclamação aos que possuiam direito a · 

féJ-ias, foi feita pelo decreto numero vinte e doia ..._·--~~--t 

mil ~rezentos e quarenta e seis, de onze de Janeiro 

de mil novecentos e trinta e trez, pelo praso de se-

senta dias da sua publicação, isto é, quatorze de J• 

neiro de mil novecentos e trinta e trez. Asstm send~ 

nem só é numa a reclamação por falta de direito,. co-

mo tambem, por suspensão da legislação de férias.II

A Companhia Brasileira de Energia Eletrica não se n! 

gou a pagar á reclamante os seus salarios referentes 

aos meses de !bril e Maio, oomo falsamente alega. O 

que se verificou foi o 1eguinte: Em onze de Maio,do-

mtl novecentos e trinta e tre•, a Companhia Brasilei -



ra de Energia Elettica notificou Rosa Penaforte Tin2 

co de que,um mês depois daquela data, isto é, oaze 

de Junho de mil novecentos e trinta e trez, os seus 

serviços estavam dispensados. A reclamante recebeu a 

notificação competente e dela pa~sou recibo conf?rme 

consta do respectiv~ protocolo, porem não mais apar~ 

ceu no trabalho como lhe cumpria fazer (o ue, aliá 

se vinha dando desde o mês anterior a Kaio), nem me1 

mo para receber os seus salarios. Certo dia, entre-

tanto, compareceu ao escritorio da Companhia um adve ____ __ 

gado da reclamante afim de receber o que lhe fosse 

devido. Foi, então mostrado ao referido causidico o 

que cabia pagar a Rosa Penalorte Tinoco, uma vês que 

____ a mesma tinha :um debito na Companhia, o ·qual consta·~~ 

----~ va d~ seguinte:- Emprestimo contraído na caix~a~~ 

Companhia, por escrito, e com autorisagão par des-

conto me~sal . ~ seu ordenado, em vinte e sete de Mal 
-----------~0 de mil novecentos e t~inta e trez ••• seiscentos e 

cinooenta mil ~éis.Compras realisadas no departamen·~~~---=~ 

to oomeréial da Companhia, conforme consta da su~ e§ 

or.ituração (notas de :venda numeros onze mil oitocen- =~-~~~ 

tos e Tinte e dois e doze mil oento e trez, e dupli·-~

cata .. numero mil novecentos e setenta e cinco aceita 

em quatorze de Junho de mil novecentos e trinta e · 

trez) ••• seiscentos e oito mil réis Descontos nos or -
danados para contribuição da Caixa de Pensões e .Apo

sentadorias dos Empregados da Companhia ••• noventa e 

nove mil e novecentos réis Telefonemas interurbanas 

particulares, de Rosa Penaforte Tinoco, do escrito-

rio da Companhia e.m Niterói para o Rio, conforme va-

les ••• dez mil e duzentos réis.Total •.• um conto tre-
~====~F 

zentos e sessenta e oito mil e cem réis. Percebendo, 

a reclamante a importancia de quatrocentos mil réis 



por quinzena, era ela credora da Companhia, da ~e

gunda quinzena de Abril (quatrocentos mil réis); do 

mês de Maio(oitocentoa mil réi ), e da primeira qu~ 

zena de Junho (quatrocentos mil réis), num .total de 

um conto e seiscentos mil réis. Tinha mais, ainda, 

quarenta e dois mil e oitocentos réis ae porcenta-

gens por vendas realisadas em lbril, o que perfazia 
um total de ua conto seiscentos e quarenta e doia 

mil oitocentos réis. Descontando-se o debito de Ro -
aa: Benaforte Tinoco(um conto ·trezentos e sessenta ·· e 

oito mil e cem réis) do saldo que possuía (um conto 

seiscentos e quarenta e doia mil e oitocentos réia), 

restava~lhe a importancia de .duzentos e aetenta e 

quat~o mil e setecentos réis, que foi posta á dispo- ==~~====~ 

-=~~==-:=-~~-~siq- ela reclamante. l Companhia Brasileira de Ener

gia ~Eletrioa apresenta a ~ êsse Departament~ as r.azões 

acima, e mais ~ reqner a · :V·.S·~ que se digne ordena:r ao 1(- ) ?Là'n> 

Fiscal do Trabalho na cidade de Niterói~ a constata- ~- ).~ 
ção das alegações acima na sua escrituração e doeu- ~ _ boo 
mentação, ordenando em •seguida o arqui vlmento da r e- íJ - 2Aro 
c!l.amação ; como de Direito. -Nitheroy-vinte • traz :1- tJ,. ,f .).~ 
gosto de mil novecentos e trtnta e trez. a) inelegi- ~~~ 

vel. é'~. ~/ ·.ea, "" ' 

~ :;;rz4-:r Céh ~1{:::::::::;:;-
--$.;......;.,._ e-f~· ./'Ou!'<.:, ~ ~eo· L-ru't.' J,;;... 
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Pelo oficio de fls . 16, a companhia Brasileira de 

nerg1a Eletr1ca remeteu a este Conselho o 1nquer1to adrn1n1s~ 

trat1vo, instaurado para apurar falta grave atr1bu1da ao em
pregado José Pereira Gomes . o 1nquer1to

1
cuja remessa foi pre

cedida de varias reclamações do acusado, atinentes á sua sus

pensão do serviço, consta de fls . 17 a 121 do presente pro
cesso . 

Á fls . 129 requereu o dr . Procurador Geral fossem 
pedidas informações á 2a . Delegacia AuXi liar do bStado do Rio , 

acerca do 1nquerito policial instaurado contra o acusado . 

Feito o respectivo expediente , foi ele atendido 

pelo oficio de fls . 135 . Antes , porém, o acusado fez juntar 

a certidão de fls . 133, provando que , por sentença do Juiz 
Criminal de Niteroi , fôra o inquerito mandado arquivar . - Á fls . 137 a empr2za pediu vista do presente pro
cesso, sendo o peoido deferj do por despacho do Dr . Diretor 

da Secretaria, do qual teve c1encia o advogado da empreza 
(fls. 138 verso) , sendo a vista concedida por 8 dias (infor-

mação de fls . 138) . 

Não obstante exgotado o prazo, ofereceu a empreza 

as alegações e docwnentos de fls . 140 a 196 . Por sua vês , o 

acusado ofereceu novas alegações e docwnentos , que se encon

tram de fls . 206 a 236 . 

E assim, depois de informado, velo o processo a 

esta Procuradoria, sendo-nos d1str1bu1do para emitir parece~ . 

Constitue objéto do processo o inquerito instaura

do pela Cia. Brasileira de Energia Eletrica para apurar o 
desfalque atribuido ao empregado José Pereira Gomes , que ne-

la exercia as funções de Caixa . Contando ele cerca de 22 anos 

de serviço , deu a empreza cumprimento ao disp6sto no art . 53 

do Dec . 20.465, visto como o empregado com mais de lO anos 



• 
de serviço só póde ser demitido si praticar falta grave , apu
rada em inquerito administrativo , com obediencia d;J.S fonna

lidades legais, o que é objéto das Instruções baixadas por 

este Conselho, em 9 de Junho de 19 3. 

Não obstante . o disposto no art . 54 do Dec . no 
"' 20 .465, nao foi classificada pela empreza a falta atr1bu1vel 

ao acusado . Em face do inquer1to, porém, duvida não paipa 

de que ela se enquadra na alinea ª do referido inciso , quando 

dispÕe: 

"Considera-se falta grave : 

a) qualquer áto de improbidade , que tor

ne o empregado incompativel com o ser
viço da empre;z;a . n 

Isto posto , cwnpre- nos , antes de tudo , precisar 

quais os pontos da acus ção susceptiveis de ser apreciados 

pelo Egregio Conselho, nos termos do ~ 1° do art . 53 do Dec . 

20 .465 . 
N 

com o oferecimento das alegaçoes e documentos 

de fls . 140 e 196 , a empreza fez extravasar, para f6ra do in
querito , não s6 a acusação 1mp~da ao acusado , como até 
mesmo a respectiva prova. 

Pretendeu ,ass1m a empreza provocar, por parte 

do Egreg1o Conselho , nãp só a apreciação e julgamento de no-

vos fátos , relativos ao desfalque, não apurados no inquerito, 

mas, ainda , de uma nova falta , atribuida ao acusado, como 

tendo-se apropriado de quantia destinada ao pagamento de uma 
ex-empregada, dispensada do serviço. 

Ora, no nosso parecer, a preterção não póde 
ter am:garo . Nos termos da lei e consoan~e as nrnstruções" em 

v1g6r, o exame do Egreg:Lo Conselho ha O.e necessariamente cir

cunscrever-se ao inquerito administrativo feito e tão somen
te a êle . inda que estivessem provados os novos fátos ou 

as novas faltas atribuidas ao acusado, não haveria cabimento . 



para a sua apreciação ,dêsque delas não houvesse cogitado o 
inqueri to . 

No caso vertente, então , o exame das novas fal
tas seria totalmente subversivo e tumultuaria do processo 

visto como a propria empreza reconhece a necessidade de sua 
N 

comprovaçao por uma peric:la a ser determinada por este Conse-

lho. 
Ora, nos termos da lei, a este Instituto compe

te, apenas, apreciar o inquerito instaurado para apuração da 

falta grave . S6 a comissão de inquer1to, bem o esclarecem 
as "Instru Ões" em vigôr, compete•1 as diligenc:tas necessarias 

á instrução desse procedimento e á elucidação dos fátos 
que se destina a apurar . 

Firmados nos motivos expostos, pois, deixaremos 

de opinar sobre as novas falta atribuidas ao acusado; ao ar

bítrio da empreza ficará resolver pela instauração de um no-
"" vo inquerito administrativo para sua apuraçao . 

O inquerito constante de fls . 17 a 121 foi pro
cessado na conformidade das "Instruções" em vigôr. Instau-

rado em 26 de Junho de 1933, deu entrada na Secretaria deste 
Conselho a 24 de Julho . Tendo sido· as "Instruções" publica

das a 9 de Junho de 1933, verifica-se que não foi excedido o 

prazo de que cogita o art . 12 destas . 

Ouviram-se 7 testemunhas de acusação ; o acusado 

ofereceu defesa, instruida de documentos7com protesto por pro
va testemunhal, em consequencia do qual foram inqueridas 6 

testemunhas . o acusado fez-se acompanhar de seu advogado e 
bem assim a empreza. Interveio, tambem, o representante do 
sind:l.cato de classe . A fls . 108 se encontra o relatorio da 

N 

comissao de inquerito . 

Ao entrar na análize do inquerito , parece-nos 

conveniente examinar desde logo as preliminares arguidas pe

la defesa, que se encontra á .L·ls . 60. 



N 

Invocam elas a .nulidade do inquerito pelas razoes 

segu1.ntes, sobre as quais nos pronunclaremos, a medida que as 
fôrmas apresentando: 

a) impropriedade do inquerito administrativo para 

apuração da falta atribuida ao acusado . 
Argumenta a defesa que constituindo essa falta Q!1 

~punido pela lei penal e tendo instaurado, a respeito, proc -

.dimento criminal, s6 á justiça compete julgar da existencia o 

inexistencia do crime , crecenta que falta grave, nos termos 

do Dec. 20 .465, vem a ser aquela que não ultrapassa ?S fron

teiras do crime, isto é , aquela que, em si, não é delito, mas 

falta punivel com a demissão . 

Improcede a preliminar . com efeito, a exigencia 

do inquerito administrativo, para apuração de falta grave , é 

fornal e categorica por parte do Dec . 20 .465. 

Não s6 por motivo da falta se legitima a demissão 

-necessario é que s~pure em inquerito administrativo. Porta 

to, mesmo no caso de uma falta que constitua crime (e eviden

temente quazi todas as faltas capituladas no art . 54 o consti 

tuem), podem coexistir perfeitamente as duas sanções, a da Ju 

tiça Publica e a da;empresa, depois de sujeita ao Conselho Na 

cional do •'rabalho, visto como, cada uma delas produz um de
terminado efeito , previsto em lei . 

b) falta de intimação pessoal ao acusado para as 

sistir aos átos e termos do inquerito . 

Improcede, tambem , a preliminar . o mandado de 
N ~ A c1taçao inicial foi dirigido ao acusado, que nele apos o seu 

e 
"ciente".tendo êle constituido advogado, este assistiu a todo 

os átos e termos do inquerito , na conformidade do d1spôsto no 
art . 53 do Dec . 20 .465, alterado pelo de no 21 .081 . 

c) falta de assinatura da porta~1a , no 1n1c1o 
do inquer1to. 

Conforme se verifica, a portaria de fls . 21 est 



assinada pelo Diretor da empresa, e a omissão dessa assinatu

ra na transcrição feita no mandado de intimação não p6de ,pois 

inqu1nar de nulidade o inquerito. 
d) falta de qualidade do representante do sindica

to de classe. 
N N 

Sao irrelevantes as razoes tendentes a demonstrar 

a inquinada ilegitimidade. Mas, ainda que fossem procedentes, 
não seria, porisso, nulo o inquerito, visto como a interven-

ção do Sindicato da classe1não sendo obrigatoria (art. 53 do 

Dec . 21.081), não póde constituir termo essencial ·do 1nquer1-
to administrativo, cuja falta induza .nulidade deste. 

Despresadas , assim, · as preliminares invocadas pe

la defesa de fls. 60, passamos á analize do mer1to da acusaçã 

i mputada ao acusado. 

Consta ela, .porrnenor1sadamente, da portaria de 

· fls . 21, pelo que nos dispensamos de resumi-la. 

o relatorio da comissão de inquer1to concluiu pe

la sua procedencia, afirmando estar demonstrado no inquer1to: 

1°) que o acusado re~ebeu diversas contas de fornecimentos fe tos 

a varios grandes consumidores da empresa e que não deu entra-
da das respectivas importancias na Caixa; 2°) que o acusado 

confessou haver lançado mão de importuncias por ele recebidas; 
3°) que a explicação do acttsado de haver gasto as quantias 

recebidas em despezas da Caixa Menor é absolutamente falsa, 

porquaDto se assim fôsse, deveria ter entregue ao prestar con 

tas da refer1da. Caixa, documentos provando pagamentos acima 

da importancia de 20 contos, a quanto montava a Caixa 

tão, o que não fez, conforme está provado dos autos . 

Corrobora o 1nquerito as conclusões a que chegou 
N 

a com1ssao? 

O estudo exaustivo a que o submetemos não nos m1-
nistrou elementos para assim afirmar. o contrario, a medida 

aprofundavamos no exame das peças dos autos, mais e 



mais crescia ? duvida angustiante, que, agora, ao fim do tra

balho e no momento de lh~ fazer o relato, se apoderou de nos

so espir1to, sobre si é o acusado culpado do desfalque que 

lhe imputam. • 

são varias as faces porque ao nosso espirito se 
manifestou a ~uVida. 

Em primeiro logar: a falta de exame pericial na 
escrtta da empresa. 

Com efeito, em se tratando de desfalque, o primei

ro elemento a apurar-se é, justar ente, a importancia total 

deste. Não basta a prova testemunhal para prova. ·~ 
N 

ora, do processo constam, apenas, certidoes dos 

laudos das pericias procedidas em Juizo . A prova feita no in

querito foi, apenas testemunhal, e inteiramente imprecisa 
quanto á importancia do desfalque. Ind1spensavel seria a apu-

ração desse "quantum" em exame de escrita feito·com minucias, 
sob a diréta fiscalização das partes ~nteressactas, perante a 
comissão de inquerittõo":'. _..._ _____________ ,_....._..-~_......_,.... 

Mas, não somente essa omissão, a nosso ver essen

cial, se verificou no inquerito . 

Onde a rigorosa prova do desfalque, sinão na con
ferencia felta na Caixa, a cargo do acusado, realizada em 20 

de Abril de 1933? Como apurar a existencia do desfalque 
sinão pela comparação entre a soma das quantias provadamente 

recebidas pelo acusado e a soma da importancia encontrada em 

seu cofre, no dia em que foi chamado a .prestar contas da Cai

xa? 
,.. 

Contudo, inexplicavelmente, nao se encontra no pre-

sente processo, nem consta da minuciosa certidão oferecida 

pela empresa (fls . 147) o teôr do termo de verificação de va
lores e docmnentos, que o acusado deixou de assinar, mas foi 

subscrito pelos empregados Sebastião José da Costa e Fernando 

Bomfim, e visado por Lu2o Coelho. 



~ste termo , conStituiria, só por sf , o verdadeiro 

corpo de delito da !alta praticada. Na ausencia dêle , tor

na-se impossivel apurar, com exatidão , o montante da prestação 

de contas,aque foi chamado o acusado no dia 20 ~e Abril , data 

do seu afastamento das funções , visto ccrno imprecisosse reve
lam os depoimentos das testemunhas, a reppeito . 

ausencia dos dois elementos acima referidos , ~ 
nosso vêr, anulou toda a força probatoriq do inquerito . Pela 

sua falta , não fie ou apurado si o acusado deu, realmente, ás 

importancias con~essadamente recebi das das empresas - Cias . 
Comércio ~~Navegação , Petropolitana, Matheis & Cia . e Empresa 

de Usinas Ii.tetalurgicas - o destino alegado, de , com elas ha

ver suprido as def1Giencias da çhamada "Caixa pequena" . 

Eis a razão da nossa duvida. Os elementos contidos 
no inqqerito , mesmo com o.aux1lio subsid1ar1o dos laudos po

licial (fl s . 75) e judicial (fls . 140), nem esclarecem a fal

ta na sua 1naterial1dade, nem permitem, em consequencia, atri

buir ao acusado a responsabilidade de~a . · 

De fáto, deixando para um estudo posterior a con-
N fissao atribuida ao acusado, o que as testemunhas esclarecem 

na sua generalidade , é 1°) que as contas a que se refere a 
portaria de fls . 21, conforme verificação feita , foram efe-

ti~mente pagas , sem que tivessem sido creditadas no livro 

Caixa; 2°) que o acusado prestou contas da Caixa menor , na 
forma porque já vimos . 

Entretanto, comprovado que o acusado não intervinha 
na escrituração da empresa; apurado que não só o acusado fazia 
recebimentos ; finalmente , impossibil1~ado o conhecimento da 

diferença que deveria ter ex1st1do1na data do afastrunento do 
"' acusado de suas fW1QOes , entre a importançia a ser creditada 

á empresa e a quantia eXistente em Caixa, como f irmar urn 

acerca da responsabilidade do acusado? 

Os exames de escrita, cujos laudos se encontram a 



fls. 75 e 140, como já fizemos notar, tambem não esclarecem 

a respeito . 
J.n.cáttlmente ambos os laudos reconhecem que os lan

çamentos da escrita da empresa não são feitos com individuação 

e· clareza, por ordem crqnolog1ca de dia, mês e ano, e si~ em 

partidas mensais, muito sinteticas, reportando-se a um livro 
"' denominado "Registro de Comprovante" , que tambem nao se expri-

N 

me com clareza e indiv1duaçao. Reconhecem, ainda, que as re-

lações de Caixa, preparadase assin~das pelo acusado, não in

dicam a procedencia das quantias recebidas , mas isto de acôrdo 

. com as proprias normas adotadas pela emp\esa (modelo de fls . 
73) . 

,.., 
o laudo de fls . 74 a nenhwna conclusao chegou 

quanto á importancia do desfalque . o de fls . 147 qpurou um 
' . 

"quan tumTI superior ao encontrado pela pr.opria empresa (porta-

ria de fls . 21) ~ respost a dada ao zo quesito do acusado 
(fls . 151 verso) desacredita, porém, formalmente as conclusões . 
do laudo , pois , nela,· afirmam textualmente os peritos: "dada 

"' a impossibilidade de chegarem a urna pronta conclusao, confron-

tando-se o~ recibos em poder do~ consumidores e juntos aos au-
"" tos, com os lançamentos no Diario e nas relaçoes d1ar1as por 

não individuados estes , com os respectivos dados no livro em 
N N 

ques~ao, os peritos apoiam a ~resunçao da existencia do des-

falque nas conferencias feitas nos instrumentos oferecidos 
(livros , documentos e comprovantes) e informações prestadas 

no curso da pericia . ". 
f:liás, o arquivamento do inquerito policial de-

"' monstra que, tambem, a Fr omotoria ·Publ1ca de Niteroi nao encon-
trou nos laudos elementos para um libelo acusatorio . 

Resta-nos, finalmente, apreciar o valor que me

rece a confissão atribuida ao acusado pelas testemunhas de 
fls . 46 e 51. Narram estas testemunhas que, tendo-se dirigi
do á casa do acusado, na manhã de 16 de Abril , estando êle 



acamado, depois de insistentes perguntas e apêlos, confessou 

que havia se apoderado da quantia de 10 ou 12 contos, prove

niente de contas do Governo recebidas, as quais constariam de 

uma relt3Gão depositada no .ljanco Mercantil , em cofre particu

lar. Acrescenta a testemunha de fls . 46 que, na tarde do mes
mo dia, foi a este Banco em companhia do acusado e de ~anoel 
Fabelo, presidente do Sindicato dos empregados da Cia., tendo 

o acusado retirado do cofre a referida relação, que o depoen
te entregou a Luzo Coelho . Este , porém, em seu depoimento ne

nhuoa referencia fez á dita relação, nem consta ela do inque

rito administrativo . 
Tendo em Vista as circunstancias anteriormente 

apontadas neste parecer, afigura~se-nos de nenhum valor essa 
confissão . Asslm como, em processo criminal, é sempre des-

prezada a conf1ssão extra-judicial, tambem pelo mesmo motivo 
nenhuma força probante se poderá emprestar ás rz.v ações feitas 

pelas testemunhas de fls . 46 e 51, porque se acham em contra-
N N diçao com as declaraçoes prestadas pelo acusado perante a co-

m1ssao de inquerito, o que somente uma acareação, que não foi 

poderia ter elucidado . 
IV 

Em face do exposto, somos de parecer que, nao 

provada a falta grave atribuida ao acusado, seja detenninada a 

sua readmissão em servi o, com as vantagens decorrentes . -empresa ser.\ livre instaurar novo inquerito, si qu1zer melhor 

aDurar a falt~ atribu1da ao acusado, assim como os fátos que 
~tr. a seu conhecimento posteriormente . · 

~~~:;:l119~, 
1" Adjunto do Pr'ocurart~ 

l!.'B/ 

• 
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Mlnlslerlo do Trabalbo, 
lnduslrla e Commertlo 

.... ~-ª-~······ Secção 

C. N. T.- 25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO ~ 

P . 
5446~! A c c o R D Ã o -r 'V 

~ #? 

1~ ............ . 
• • 

Vistos e relatados os autos do processo em q1e a compa

nhia Brasileira de Energia El etrica remete o inquerito administra

tivo 1nstaura~o para apurar falta grave atribuida do seu empregado 

José Pereira Gomes: 

Resolvem os membros do conselho Nacional do Trabalho 

converter o julgamento em diligencia, afim de que no prazo de 30 

dias: 

1 o) - a comissão de inqueri to :r.romova exame na escr1 ta 

da empresa. com ass i stencia do acusado, podendo as partes interes

sadas apresentar quesitos ; 

2° ) - seja junto ao processo, em original ou certidão 

autent icada, a relação organizada pelos empregados Sebastião José 

da costa e Fernando Bomf1m, na data em que o acusado prestou suas 

contas, isto é, 20 de Abril de 1933; 

3°) - a comissão de 1nquerito apresente relatorio sobre 

o exame de escrita devendo ficar esclarecido : 

a) - quais as 1mportancias e valores encontrados em pc

acusado, na dat a acima referida; 

b)-qual a origem ou procedencia destas 1mportancias e va~ 

res; qual a aplicação dada ás 1mportancias constantes do mapa de 

eemoolso e ás representadas por vales ou documentos; 

c) por que fonra se operava o suprimento da chamada "Ca ~ 

Menor". 
Rio de Janeiro, 29 de ~!aio de 1934 

.9'
0
J .,_7Pres1dente 

/) , b ~ / · Relator 

{~/~~· Procurador Gera 
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E:xm.o. Snr . Dr. Presidente do Conselho Nacional do Trabal~ ~<1 ~ 

Diz ELIAS CHAVES NETTO, presidente da Commissão de Inquerito 

designada pela Companhia Brasileira de Energia Eleotrioa para apurar 

a procedeno ia da ~, :f'al tas graves attribuidas ao seu empregado José Pe

reira Gomes, que, tendo tido soiencia, pela publicação feita no Diario 

Official da União de 1° do corrente, do aooordam desse Egregio Conse

lho determinando que a mencionada Commissão mande proceder a uma peri

cia nos livros daquella Companhia para apuração de certas ciroumstan

cias no mesmo aocordam referidas, é a presente para requerer a V. Exoia 

se digne mandar sejam os autos originaes do processo remettidos á mes-

ma Commissão de Inquerito afim de que possa esta dar cumprimento ao 

determinado naquella decisão. 

P . DEFERIMENr O • 

/ - . 

1 O.SET.1934 
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Exmo. Snr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho. 

Acousando recebimento do offioio n~ 1 - 11.243, de 11 de Setembro 

do corrente, assignado pelo Director da Secretaria .desse Conselho, bem co-
. 

mo da copia do"accordam" de 2g de Maio de 1934, proferido no processo nl 

5.446, que vem junto ao mesmo, passo ~s mãos de v. Excia,, dentro do praso 

legal, os autos da diligenoia mandada proceder no dito "acoordam" de que me 

foram presentes pel commissão de inquerito administractivo nomeada para a-

purar a falta grav de que & aocueado o empregado desta Companhia, José Pe-

reüa Gomes. 

2 .:.sn.1 924 
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I AL 4.• OFFICIO DE NOTAS 

Dr. BEUSARIO fERHAHDES DA SilVA TAVORA 
24, RUA BUENOS AIRES, 24 

TELEPHONE 3- 3001 

Livro_t::? J J Fls._ JI.J 
1. 0 TRASLADO DA 

PROCURAÇAO BASTANTE QUE FAZ 

SAIBAM os que este Publico Instrumento de Procuração, bastante virem, que, no .Anno do Nascimento de 
Nos o enho Jesus Christo de mil novecentos e ;J---y' , aos ..-? t::? dias do mez de 
~ 4.-- =t,...~ n'esta cidade do Rio de Janeiro, Ca~tal da kepublica d?s Estados Unidos d.o B~asil, perante 
mim Tabcllião, co arece_ como Outorgante_ ( ~~f? ~ ~ ~ -e 

r 2' ~-~ • ~~c, ---_. : ~, ~- tf~ ~ ~_:::-:+ 
~J;z--~ ~/~~-- ~ ~ 
tf{Y._A'&._-.7 ;:tf~~ó <--{ ~ ~ Co~ CL::e_ 

~/ti~~Jv~v~~ 
. ~ ---- --- . . 



.. 

concede todos o poderes em direitos permittldos para que, em nome d'elle Outorgante--, como se presente fosse 

possa em juizo ou fora delle, requerer, allegar, defender todo o seu direito e justiça ern quaesqner causas ou demandas clveis 

ou c rim s, movidas ou por mover, em que elle Outorgante for Autor ou Ré o , em um ou outro Iôro, fazendo citar, 

offer cer acções, llbellos, exc pçõ~s, embargos, su pefções e outros quaesquer artigo , contradictar, produzir, inquerir, r In

querir e contestar testemunhas; dar de suspeito a quem l'ho fôr; compromlssar-se ou jurar declsorla e suppletoriamente 

por elle Outorgante ; fazer prestar taes compromissos e dar taes juramentos a quem convier; a sistir aos termos, de 

inventados e partilhas, com as citações para elles: assignar autos, reqllerimentos, protestos, contra prote tos e termos, ainda 

os de confissão, negaçti.o, louvação e desist nela; appellar aggravar ou embargar qualquer sentença ou despacho, e seguir 

esses recurso até maior alçada; faz r extrahir sentenças; requerer a execuça.o d lias e sequestro ; assi tlr a quaesquer 

actos judlclarios, para os que lhe concede poderes lllimitados; pedir precatorias, tomar posse; vir com embargos de 

terceiro senhor e po suidor; juntar documentos e torna-los a receber; variar de acções e intentar outras de novo podendo 

substab lecer em um ou mais procuradores e os substabelecidos em outro , ficando os mesmos poderes m vigor e revo

ga-los querendo, seguindo suas cartas de ordem e avisos particulares, que, sendo preciso, serão con iderados como parte 

desta. E, tudo quanto assim fizer o seu procurador ou substabelecidos, promette, haver por valioso e firme, reservado 

para sua pessõa, toda a nova citaça.o. Assim o di se--, do que dou fé: e me pedi este instrumento que, lhe li 

ix econhecldas de mim 

Este traslado não paga sello, ex-vi do n. 11 do art. 30 do Regulamento que baixou 
com o Decreto n. 17.538 de 10 de Novembro de 1926. 
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HM!Tttm:rf 

M 31 

Nictheroy. 14 de Setembro de llil34o 

Illmo . ... nr . ro lias Chaves Netto 
D.D. residente do In~uerito dministrativo para 
apurar falta grave do nosso sociado nr . JOS~ 
Pl!J ~IRA GO ii:!S o 

• 

Polo presente e na forma da Lei , vimos credenciar o nosso 

associado senhor ....A.URICIO PIMEHTA VELL O pare.. na qualidade de Repre entan-

te deste yndicato , acompanhar o presente in~u rito administrativo at' final . 

em mais , e.prov itemoa a oportunid de p re. apresentar a 

v •• e.s nossas respeitosas, 

ue.udaçõe s . 

JC . 



-

~ 

~~ank dfit~ta ~ iff~ ?ffdáuéa 

PORTAfl.!! • 

Tendo o Dr. Elias Chaves Neto, presidente da Commissão 

de Inquerito Administrativo nomeada para apurar a falta grave 

de que é acusado o empregado desta Companhia José Pereira Gomes, 

, -renunciado a referida fungao, como prova o documento junto, re-

so'lvo nomea r para substitui-lo o Dr. Maximo Coimbra da Luz. 



• 

-



Rio de Janeiro, 13 de Se t embro de 

Illmo.snr. 
Dr. Noronha San toa 
D.D. Direotor da COMP ffii BR..\.S ILEI 
Nictheroy. 

DE ENERGIA ELECTRICA 

... 
Por motivo de força naj.or, sinto nao. poder con-

tinuar como Presidente da Commissao da Inqueri m dmin1stra
t1vo nomeada por v.s. para apurar a falta grave de que é aoou• 
sado o anpr egado dessa Companhia José Pereira Gomes, razão pela 
qual venho, pela presente, renunciar ao referido carSP• 

eiterando os Ill3US agradecimentos pela confian11a 
que v.s. em mim depositou, subscrevo-me com estima e co nside-.. 
raçao, 

Elias Oba ves Neto. 
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QUESITOS APRESENI' ADOS m 
.COMPANHIA BRASILEIRA."@. ENERGIA ELJOOTRICA I 

( 

I 

1° - Queiram os Snrs. peritos informar, de accordo com recibos, certidões 
e documentos annexos aos autos, por quem foram cobradas as contas 
mencionadas no quadro annexo e informar se nas receitas de caixa, 
constantes das rubricas "Recebimentos nesta Data" das Relações 
Diarias de Caixa e respectivos comprovantes posteriores a 27 de 
Abril de 1932 consta a entrada em caixa dos recebimentos dessas 
contas. 

2° - Todas as Relações Diarias de Caixa que serviram de base para as res
postas ao quesito 1° estão assignada·s por José Gomes? Evidencia- e 
do logar onde está apposta a sua assignatura que as ditas relações 
foram par este preparadas na qualidade de Caixa? 

3° - ual o motivo pelo ~al essas conta não figuram como recebidas na 
contabilidade da Companhia Brasileira de ~nergia Electrica? 

4° - Podem os Snrs. peritos informar se as contas descriminadas no iuadro 
annexo estavam ainda em aberto em 20 de bril de 1933, no "Razao de 
Grandes Consumidores"? 

5° - Depois de 20 de Abril de 1933 encontram os Snrs. peritos a entrada 
an caixa das contas mencionadas no quadro annexo? 

6° - Existan documentos pelos quaes se evidencie que o fiel Rubem Lopes 
prestou contas ao aocusado, das importancias correspondentes aos 
recibos das oontas cobradas por aquelle? Nesses documentos estão 
individuadas essas importanc~s? 

7° - Queiram os nrs. peritos transcrever as datas em que foram recebidas 
e por quem o foram, as contas da Oia. Petropolitana dos mezes de 
Julho de 1932 a Janeiro de 1933, constantes da carta dirigida por 
essa Companhia á Companhia Brasileira de En rgia Eleotrica em 22 de 
Agosto de 1933 e informar pelas Relações Diarias de Caixa e res
pectivos comprovantes posteriores a 7 de Agosto de 1932, alám das 
respectivas importancias, as datas em que esses recebimentos entra
ram em Caixa da Companhia Brasileira de Energia Eleotrica. 

ao - No exame por ardam chronologica de data, das elações Diarias de 
Caixa posteriores á data da ultima HelaQão Diaria de Caixa examinada 
para a resposta ao quesito 7° podem os Snrs. peritos informar: 

I) se nessas relações se encontra algum recebimento da Cia. 
Petropolitana; 

II) no caso affirmativo, qual a importancia e mez da canta en
contrada e qual a data da relaQão de Caixa contendo esse 
recebimento. 

go - Todas as RelaQÕes Diariaa de Caixa que serviram de base para as res
postas dos quesitos 7° e ao estão assignadas por José Gomes? Estão as 
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contas da Cia. Petropolitana individuadas nessas Relações? Qual a 
· razão? Evidencia-se onde está apposta a sua assignatura que as ditas 
rel ções foram preparadas por este na qualidade de Caixa? 

10• • Pelas respostas dada aos quesitos 7°, 8° e 9° podem os nrs. peritos 
concluir pela responsabilidade de José Pereir Gomes, attendendo a: 

I) que o accusado não dava tmmedtmta entrada das importancias 
das contas por elle cobradas; 

II) que a conta do mez de Fevereiro de 1933 da Cia. Petropolitana 
na importancia de Rs. 7:628 200 foi cobrada pelo accusado 
em 10 de Março de 1933, conforme recibo com aua assignatura 
junto aos autos, e não foi pelo mesmo dada entrada na caixa? 

11• - Queiram os Snrs. peritos informar qual a importancia da conta rece
bida de Mattheis & Oia., constante da "Relação Diaria de Caixa",e 
respectivos comprovantea,n• 85 do dia 11 de Abril de 1933 assignada 
par José Gomes. Q,ual o mez dessa conta? 

12• - Consta nas Relações Diarias de Caixa e respectivos comprovantes 
posteriores ao dia 11 de Abril de 1933, a entrada da importanoia de 
Rs. 2:538$000 correspondente ~conta de Março de 1933 de Mattheia 
& Cia.? 

13° - Todas as Relações ~iarias de Caixa que serviram de base PLr. res-
posta do quesito 12° estão assignadas por José Gomes? Esta a 
conta . de Mattheis & C ia., individuada nessas Relações? Q,ual a 
razão~ Evidencia-se onde está apposta a sua assignatura que as ditas 
relações foram preparadas por este na qualidade de Caixa? 

14° - Pelas respostas dadas aos quesitos 11°, 12° e 13° podem os Snrs. pe
ritos concluir pela responsabilidade de José Pereira Gomes ,attendendo f 

que a conta do mez de Março de Mattheis & Cia., na importancia de 
Rs. 2:538 000 foi cobrada pelo accusado am 11 de Abril de 1933 con
forme recibo com sua assignatura junto aos autos e não foi por este 
dada entrada am caixa? 

15° • Quaes as datas constantes no Razão de Grandes Consumidores referentes 
aos debitos e aos pagamentos das contas da Companhia Brasileira de 
Usinas Metallurgicas abaixo mencionadas? 

IMPOSTO g.UOTA DE 
TOT.AL CONSUMO 1!':EnERit PREV!DlmC IA 

Conta de Dezembro de 1931 6:597 182 6:450 200 146 982 -" " Janeiro " 1932 6: 566 ' 300 6:296 500 145 900 125 900 
" " Fevereiro" 1932 8:519 '700 8:150 300 206 400 163 000 
" " Mario " " 9:810 500 9:384 000 238 800 187 700 
tt " Abr 1 " " 14:440 000 13:802 300 361 400 276 100 
" " Maio " " 11:06 700 10:580 700 272 400 211 600 
" " Junho " . " 8:013 700 7:673 300 186 900 153 500 
" " Julho tr " 13:812 200 13:204 100 34 000 264 100 
" " Agosto " " 14:426 500 13:790 500 360 200 275 800 
" " SetEID.bro " " 14:174 700 13:549 400 354 300 271 000 
" " Outubro " " 15:572 000 14:883 200 391 100 297 700 
" " Novembro " " 8:581 400 8:213 900 203 200 164 300 
" " DezEID.bro " " 14:456 100 13:818 900 360 800 276 400 
" " Janeiro " 1933 14:448 200 13:809 600 362 400 276 200 
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16° - Nos comprovantes das Helações Diarias de Caixa nas datas mencionadas 
na resposta do quesito anterior constam as contas e importanoias 
ali mencionadas? Essas relações estão assignadas por José Gomes? 
Evidencia-se onde está apposta a sua assignatura que as ditas rela
ções foram preparadas por este na qualidade de Caixa? 

17° - Qual o motivo pelo ~al o p gamento das contas mencionadas no quesito 
anterior entravam com atrazo no ~azão de Grandes Uonsumidores? 

18° - Constanda Relação Diaria de Uaixa n° 64 do dia 17 de Março de 1933, 
preparada e assign da por José ~omes, os seguintes itens: 

a) Recebimentos nesta data: 
Contas de Uonsumidores 
Mercadorias e Mão de Obra 
Deposi tos de Consumidores 
Imposto l!'ederal - Electricidade 
Quota de Previdenoia - conta 8 
Quota de Previdencia - conta 228/3/4 
Rendas Operativas - ligações 228/3 
Rendas Operativas - desligações 228/4 

b) Total recebido nesta data 

o) Dinheiro depositado ou transferido 
para o soriptario Central: cheque 
n• 561.535 

d) Dinheiro depositado no Banco do 
Brasil 

Rs. 21:301 700 
634 000 
470 000 
465 800 
425 600 

3 700 
87 600 

107 000 

Rs. 23:495i400 

Rs. 13:374$900 

Rs. 10:120 500 

19° -Consta no Livro Diario auxiliar denominado "Caixa Hecebimentoa~ no 
dia 17 de Março de 1933 a fls. 53 (verso) na columna "Recebimentos 
Totaes" a entrada da importancia de ~s. 23:495$400? 

I 

I 

20° - A importancia de Hs. lO; 120$500 mencionada o ano "Dinheiro Depositado nd 
Banco do Brasil" s6 fb i depositada de accordo com a caderneta do banco 
em 20 de Março de 1933? Existe oarrespondenoia do Banco do Brasil pe~ 
qual se verifica que o deposito desse dia foi feito pelo proprio ao- I 
ousado? 

Nos comprovantes das impartancias mencionadas nas alineas 2-5-6 da 
letra a) do quesito 18° acha-se comprehendida a conta do mez de lfe
vereiro de 1933 extrahida em nome da C~panhia Brasileira de Usinas 
Metallurgicas na importanoia total de Rs. 13:374 900 sendo consumo 
Rs. 12:780 600, imposto federal Hs. 332$600 e quota de previdencia 
Ra. 255$700? No caso negativo, qual o mez e a importanoia total da 
conta da Companhia Brasileira de Usinas Metallurgicas 111 comprehen
dida? 

22° - Em consequencia das respostas aos quesitos anteriores, podam os Snra. 
peritos concluir pela responsabilidade de José Pereira Gomes atten
dendo a: 

I) que o cheque n° 561.535 na importanoia de s.l3:374 900 men
cionado na relação de caixa do dia 17 de Março de 1933 foi uti
lizado por José Gomes para dar como recebida nessa data a conta 
do mez de Dezembro de 1932 na importancia de Rs. 14:456$100 
em logar da conta de lfevereiro de 1933, ambas da Companhi~ 
Brasileira de Usinas Metallurgicas? 
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II) que o ajuste da differença de Rs. 1:081 200 entre as re
feridas contas, foi feito na parcella de Hs. 10:120 500 
referente ao dinheiro depositado pelo proprio accusado no 
Banco do Brasil em 20 de Março de 1g33V 

23° - Consta da Relação Diaria de vaixa n° 90 do dia 18 de Abril de 1g33, 
preparada e assignada por José Uomes os seguintes itens: 

a) Recebimentos nesta data: 
Conta de vonsumidares 
Mercadorias e Mão de Obra 
Deposito de Uonsumidares 
Imposto Federal - leotricidade 
Quota de Prevideno ia - conta 8 
Quota de Previdenci - conta 228/3/4 
Rendas Operativas - ligações 228-3 
Rendas Operativas - desligações 228-4 
Conta 7-l 

b) Total Recebido nesta data 

o) Dinheiro depositado ou transferido para 
o Esoriptorio Central - Cheque n° 

d) Dinheiro Depositado no Banco do Brasil 

• 
40:85g 300 

405 000 
600 000 
973 500 
817 800 

11 200 
251 200 
113 100 
200 000 

44:231!100 

33:458 200 

10:772 900 

24° - Consta no livro Diario auxiliar denominado "Caixa Recebimentos no dia 
18 de bril de 1933 a fls. 55 (verso) a entPada da 1mportanoia de 
Rs. 44:231$100? 

O cheque n° 326.703 do Banco Commercio e Industria de Minas Geraea 
na importancia de Ra. 13:834 400 acha-se inoluido na importancia 
total de Rs. 33:458 200? A importancia de ki.s. 10:772$goo menciona
da como "Dinheiro Depositado no Banco do Brasil" foi depositada no 
Banco do Brasil no dia 19 de Ãbril de 1933? 

Nos canrovantes das impartaneias mencionadas nas alineas 2-5-6 da 
letra a do quesito 23° acha-se comprehendida a conta . do mez de 
Março de 1933 extrahida em nome da Companhia Brasileira de Usinas 
Metallurgicas na importancia t otal de Bs. 13:834$400 sendo oonsmmo 
Rs. 13:225 300 , imposto federal Rs. 344 600 e quota de previdenoia 
Rs. 26 600? ~ caso negativo, ~al o mez e a importanoia total da 
conta da Companhia Brasileira de Usinas Metallurgioaa ali comprehen
dida? 

27° -Em oonsequencia das respostas aos quesitos anteriores, podem os Snrs . 
peritos concluir pela responsabilidade de José Pereira Gomes, atten
dendo a: 

I) que o cheque n° 326 . 703 do Banco Commeroio e Industria do 
Estado de Minas Geraes na importanoia de Hs. 13:834 400 
constan~e da relação de caixa do dia 18 de Ãbril de 1g33 foi 
utilisado por José Gomes para dar cano recebida nessa data 
a conta do mez de Janeiro de 1933 na importancia de 
Rs. 14:448.200 an lugar da conta de Março de 1933, ambas da 
Companhia Brasileira de Usinas Metallurg1oas? 
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II) que o ajuste da differença de Hs. 613 800 entre as referi
das contas foi feito na parcella de Rs. 10:772 900 referente 
ao dinheiro depositado no Banco do Brasil em 19 de Abril de 
1933. 

Q.ueiram os nrs. peri toa descrim1nar as importancias e valores que 
constituem a prestação de contas effectu da p lo accusado 'Sebas
tião José d Costa e Fernando Bonfim em 20 de Abril de 1933 e infor
mar qual a procedencia dessas importancias e valores. 

Qual a relação dos pagamentos de ca1m menor constantes dos mappas 
de reembolso referidos na prestação de contas do di 20 de Abril de 
1933 e qual a applicação das importanc1as referentes ' vales e do
cumento ? 

ual o sy.stema pelo qual na contabilidade da Companhia Brasileira de 
Energia ~1 ctrica é feita pelo caixa a prestação de contas das im
portancias dispendidas pela Caixa Menor? 

Queiram o nrs. peritos in~ormar a importancia que constituia o 
Fundo de Caixa Menor no peri odo de 4 de ~'evereiro de 1933 a 26 de 
Abril de 1933, enumerar as importanc ias dos mappaa de reembolso de 
Caixa enar enviados pela caixa ' Contabilidade nesse periodo, e ve
rificar se foi feito o reembolso da importancia total desses mappas. 

32° - Podsn os Snrs. peritos pela resposta dada ao quesito anterior con
cluir: 

I) que Caixa Menor nunca estava esgotada, especificando a. 
importancia minima em dinheiro que no periodo mencionado no 
31° quesito sempre ficou á disposição da Caixa Menor-,? 

II) que os mappas de reembolso referidos no quesito 31° tinham 
por fim manter o fundo de Caixa Menor no limite referido 
na resposta do quesito 31 °'Í 

33° - A quanto monta o desfalque constatado pelos nrs. peritos á vista 
das respostas dadas aos quesitos anteriores? 

I 34° - A vista de tudo quanto apuraram no decorrer da pericia, podem os 
nrs. peritos concluir que o Sr. José Pereira Gomes é responsavel 

pelo desfalque constatado nas respostas dadas aos quesitos anteriores? 
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Repartição dos Telegraphos - Villa Pereira carneiro 2 

" " " n tt 2 

" tt 

11 lt " "aio 11 

, .. tt lt tt .runho 

" " " " J"ulho 
n tt " osto lt 

" lt " n Setembro " 
l't Novembro h 

" " tf ll Dezembro n 22 500 

ortaleza de santa cruz Dez bro 959 o 9?8'400 

" lf 30 00 306 o o 1:~400 . 

.sector de ste .Tulho lt ?6 o 1 500 

" tt OUtubro 60 000 1 00 1 700 

Gontinua :f'ls ,. 3 
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Illmoe. Snr s. Presidente e Membros d Commi ssão de Inqueri to A.dmin1 tr vo, design -
do pela Companhia Brasileira de EDergia Ele otrica para apurar a :tal ta grave de que é 
aocusado José Pereira Gomes. 

Augusto de randa e Raul Filgueiras, contadores pelo Instituto Bra• 
sileiro de Contabilidade, com seus diplomas devidamente registrados na Superinten
dencia do ~nsino Cammercial, nomeados par Vv.ss. para proceder ao exame na escripta 
da CosPanhia Brasileira de Energia Electrica, sendo-lhes presentes os livros, :tichas, 
ralac;oes diarias de Caixa, comprowntes e outros docunentos, vêm apresentar resposta 
aos quesitos que lhes foram fbrmulados. 

Os livros examinados se enoontram revestidos das formalidades legaea 
extrinseoas e intrinseoa , e toda a documentação se apresenta em :torma resular. 

RESPOST : 

RESPOSTA: 

RESPOsTA: 

:oESI'roS APRESENTADOS PELA CCJ.1PANBIA BRASILEIRA. DE ENERGIA 
ELECTRICA. 

1• - ueiran os Snrs. peritos informar, de accordo com recibos, 
certidÕes e docum.En to e annexos aos eu tos, por quem foram co
bradas as contas mncione.das no quadro anncxo e intormar se 
nas reoel.tas de caixa.r. constantes das rubricas "Recebimantoa 
nesta data" das Relaçoes Diaria de Caixa e respectivos com
provantes posteriores a 27 de Abril de 1932 consta a entrada 
em caixa dos recebinentos dessas contas. 

As contas mencionadas no quadro junto aos ~uesitos apresentados pela Com
panhia Brasileira de Energia Electrica e nao inclusas nas receitas de Cai
xa, constantes das rubricas "Recebimentos nesta data", :toram recebidas pelo 
ce!xa José Gomes e pelo fiel Rubem Lopes, conforme demonstra-se no annexo 
n• 1. 

... a• - Todas as Rel~ oe s Diarias de C ixa que serviram de base :pe.ra 
a resposta ao quesito 1• estão assignadas por José Gomes ? 
Evidencia-se do losar onde está apposta a sua assignatura 
que as di tas rale.çoes :toram por este preparadas na qualidade 
de Caixa ? 

Sim, !tê a relação de 18 de Abril de 1933, inclue! vê, com excepção da 
releçao n• 179 de 5 de Agosto de 1932. As de 19 de Abril de 1933, in
clusivé, até a de n• 130 de 7 de Junho de 1933, inolusivé, estão assi
gnadas por Bebàstião J. Costa, e, desta data sn diante, assignadas por 
Domingos Rocha, ficando evidenciado qU:l as relaçÕes até 18 de Abril de 
1933, inclusivé, :tor preparadas e assignadas par José Gomes, na sua 
qu ali da de de caixa. 

3° - Q.ual o mot1 vo pelo qual essas contas não :ti guram como re
cebidas na contabilidade da Companhia Brasileira de Energia 
E1eotr1oa ? 

asas oontas nãoNconstam como recebidas, na contabilidade da Companhia, 
porque o Caixa nao accusava boa recebimentos diarios a entrada das res
pectivas 1mportanciaa. 



RESPOSTA: 

RESPOSTA: 

RESPOSTA: 

RESPOS'n: 

Oonta -
" 
" 
" 
lt 

ft 

tt 

a 

4,• - Podem os Snrs. Peritos informar se as contas df 
quadro annexo estavam ainda em aberto em 20 de 
no "Razão de Grames Conaunidares"? 

Stm; em 20 de Abril de 1933, aa cont as discr iminadas no annexo n• 1 
estavam ainda em aberto no liTro "Razão de Grandes Consumidores". 

5• - Depoi s de 20 de Abril de 1933 encontram os Snrs. peritos a 
entrada sn caixa das contas mencionadas no quadro annexo ? 

Não. As contas menciomdas no quadro junto ao queai to da Companhia, 
não entraram em Caixa depois de 20 de Abril de 1933. 

&• - Existam documentos pelos ~aes se evidencie que o fiel 
Rubem Lopes ~estou contas ao accusado, das tmportanciaa 
correspondentes aos recibos das contas cobradas por aquel
le ? Nesses documentos estão individuadas essas importan
cias? 

Sim. o fiel Rubem Lopes prestou contas das tmportancias correspondentes 
aos recibos par elle firnados e detalhados no annexo n• 1, organizando 

N 

para tal, demonstraqoes, nas qtaes mencionava os valores das diversas 
rubricas arrecadadas, dellea destacando-se os reoebtmentoa effeotuadoa 
de grandes conaunidares, industriaes e do GoTerno. 

7• - ueiram os Surs. peritos transcrever as datas em que foram 
recebidas e par ~am o forem, as contas da Cia. Petropolita-
na dos mezes de Julho de 1932 a Janeiro de 1933, constantes 
da carta dirigida por essa Companhia & Companhia Brasileira 
de Energia Eleotrica em 22 de Agosto de 1933 e inf'ormar pelas 
RelaçÕes Diarias de Caixa e respectivos comprovantes posterior•s 
a 7 de Agosto de 1932, al&n das respectivas importancias, as da
tas Elll que esses r ecebi.mentos entraram Ell1 Caixa da Companhia Bra
sileira de Energia Electrioa • . 

As contas da Companhia Petropolitana de ~ulho de 1932 a Janeiro de 1933 
foram todas recebidas por Jos~Games nas datas abaixo mencionadas, entrando 
sn Caixa as respectivas importancias conforme a dsnonstração a seguir : 

Julho, 1932 - 7:ec>9$800 .. recebida em e.e.932 - entrada em Caixa 29.8.932-Rel.li9 
Agosto, 1932 - 7:597$600 - . " " 13.9.932- " 11 29.9.932•" aa 
Set. , 1932 - 7:62~00 " " 11.10.32 " " 14:.11.32 I 2 
lute , 1932 - 7:62$00 - " " 14:.11.32 " " 9.12.32 " 
NOTe, 1932 - 7:62$00 - ti " 9.12.932 " " 3.1.933 " 2 
Dez., 1932 7:628$200 - tt " 9.1.933 " 11 28.1.31 " 24: 
1an., 1933 - 7:628$200 " " 10.2.933 " " 3.3.933 " 58 
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RESPOSTAs 

RESPOSTA: 

RESI?OOTAs 

6 _:; clff!/ ·~) 
-z- ~ 

a• • No OXIIIle por ordOlll cbronologioa de data, das Reloç a nial'iaa "? 
de Caixa poetericres l data da ul.tima Relação Diaria e Caia 
examim.da pera a resposta ao q~s1 to 7• podam oa Snrs. peri toa 
illt'ormar : 

... 
1) se nessas relaqoea se encontra algum recebimento da Ciat 

Petropol1 tana; 
2) no caiD a.t:f'1rmat1 TO, q\lll a 1mportenc1a e mez da conta eDI'!I 

contrada e fllal a data da relac;ão de Caixa contendo esse 
receb1men toe 

• 

1) e 2) - Sim, entrou em Caixa a 1mportanc1a de Rs. 7:&2et200 relati• 
Ta á conta de ~qo de 1933, recebida em. 19 de Abril de l93S 
colltorme a rela;eo n• 91 dessa datao 

iW 
9• - Todas a s Relaqoes Diar1as de Caixa que serTiram de base pe.ra as 

res~ostas dos quesitos 7• e a• estão assigna.das por José Gomes? 
Esteo as contas da Cia. Petropol1 tana individuadas nessas Rela .. 
c;õ8s? Qual a razão ? Ev1d!ncia-ae onde está apposta a sua a ss1-
gne.tura que as ditas relaqoe s toram preparadas por este na qua
lidade de Caixa ? 

N • ~ ~ 

Stm, todas as relac;oes estao assignadas por Jose Gomes, com e!cepc;ao da 
de n• 91 de 19 de Abril de 1933, que foi tirmada por Sebast1ao J.Costa. 
As contas da Camps.nhia Petropol1tana estão mencionadas taxatiTamente nas 

~ -relaqoes porque, tratando-se de toroectmento a consum1dor8s da diT1aao 
de Petroiol1a, , tinha-se por fim o destaque para aviao tmmediato á mes
ma divisao. 

~ 

ETidencia-ae pela assignatura de José Gamas, apposta nas relac;oea, que 
ellas toram par elle preparadas e assignadase 

10• - Pelas respostas dadas aos quesitos 7•, a• e g• podem os Snrs. 
peri toa concl. uir pela responsabilidade de José Pereire. Gomes, 
attendEil.do a: 

l) que o acouaado não dava immediata entrada das importen.cias 
das contas por elle cobradas; 

2) que a conta do mez, de Fevereiro de 1933 da Cia. Petropol1 
tana na importancia de Ra. 716281200 tbi cobrada pelo ao
ousado an 10 de Março de 1933, confbrme recibo com sua as
s1gnatura junto aos at tos, e não toi pelo mesmo dada entr ... 
da m caixa ? 

:&n. virtude do que apuremos e informamos nas resROstas aos que si toa 7•, a• 
e 9•, pelas quaes se e'Videncia ql.B o accusado na.o dava immediata entrada 

das importancias das contas por elle cobradas, e file a conta do mez de Fe
vereiro de l93S, de Rs. 7:6281200 tbi cobrada pelo aoousado contor.me anne* 
xo n• 2, e pelo meano não foi dada entrada na Caixa, concluimoa pela res
ponsabilidade de José Pereira Gomes. 

---



.. 

,, 

RESPOSTA: 

-" -
- Q,ueira oe Snrs. peritos informar qual a imp Ma da oon• ... 

ta recebida de Mattheis & Oia., constante da "Rela~ao Diaria 
de Oa:lXatr, e respectivos ccmprovantes, n• 85 do dia ll de J.brU 
de 1933 assignada por Jos& Gomes. Qual o mez dessa conta ? 

Na rele.qã:, d1aria de Caim n• 85, assignada por José Ganes, de ll de Abril 
de 1933, consta recebida a importancia de Rs. 2:3501000 de Me.ttheis & Ciae, 
referente á conta de Fevereiro de 1933o 

--... 
Oons ta m s Rela~oes Dia rias de Ce.:ixa e respectivos comprovan-o 
tes posteriores ao dia ll de Abril de 1933, a entrada da 1m, ... 
portencia de Rs. 2:53etooo correspondente á conta de Março de 
1933 de Mattheis k Oia. ? 

RESPOOTA : 

RESPOST.A.: 

RESPQS'n: 

Não. Nas relaçÕes posteriores a 11 de Abril de 1933 não consta a entrada 
da conta de Mattheia & Cia., de Rse 2:~381000, referente á Março de l933o 

.. 
Todas as Relaçoes Diarias de Caim que serviram de be.se para 
a resposta cb quasi to 12 ° estão assignadas por José Gemes ? 
Está a conta de Mattheis & Cia., indi viduada nessas RelaçÕes? 
Qual a razão? Evidencia-se onde está apposta a sua assignatuM ... 
ra que as di tas relaç oe s foram preparadas por este na qual ida• 
de de Caixa ? 

A oonta de Matthe18 & Cia. estl individuada nas rel&QÕes porque, tratando• 
se de oonsumidares da divisão de Petropolis, ado~ta-se essa distincção 
para que seja dado aviso tmmediato áquella secqao. 
Evidencia-se Q.te as relaçÕes :toram preparadas e assignadas par J"os& Qo... 
mes, até a re1eç ão de 18 de Abril de 1933, inclus1 v6o 

---
u• w Pelas respostas dadas aos quesitos 11•, 12• e 13° podem os Snrs. 

peritos concluir pela responsabilidade de J"os6 Pereira Gomes 
attandendo a que a oonta do mez de Março de ttheis & Oia0 , 

na 1m.portanc1a de Rs. 2:53S$000 :toi cobrada pelo accusado em 
11 de Abril de 1933 contorme recibo can eua assignatura junto 
aos eutos e não foi por este dada entrada em caixa ? 

Em vi:utwle do que apuramos e intol'D8lllos nas respostas aos quesitos u•, 12 • 
e 13°, concluimos pela responsabilidade de J"os& Pereira Gomes decorrente da 
:t'elta de entrada nos receb1men1Ds de Caixa da conta de Mattheis & Cia., de 
Marqo de 1933, da im.portancia de Rs. 2:538$000, cobrada pelo acousado • U 
de brU de 1933, contor"JJe an.nexo n• 3• 

---
15• • Quaes as datas constantes no Razão de Grames Consumidores 

referentes aos debi toa e aos pagan:entos das contas da Ccmpa. 
nhia Brasileira de Usinas Metallurgicaa abaixo mencionadas? 
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Tal'AL CONSUMO FEDERAL 

Conta de Dezembro de 1931 6:59'71182 6:4.501200 14:6$982 .. 
" Janeiro 1932 6i56&1300 6:296$500 14:5$900 125tg()() 

" Fevereiro " 8 filgf'IOO 8:1DOI300 2061400 1631000 
tt Março " 9C8l0f500 9:384t000 2381800 1871700 

" Abril " U:'4:otooO 13:802t300 3611400 276$100 
lt Uai.o .. U:OMt700 10: '100 2'721400 2llt600 
tt Junho lt 8:0131'100 7:67SI500 186$900 153$500 

" Julho tt 13:812$200 l3:204otJ.OO 34AJOOO 2&4100 
lt .A.gosto tt ' 14::4261@ l3:7got5()0 360$200 275te<>O 
lt Setembro " 1,:174'700 1S:54:~ 3sQ300 2711000 

" Outubro " 15:5721000 14::88$00 s1t100 297$700 

" NovEIIlbro " e:= 8:213$900 2031200 1MI300 
" Dezeml:ro " 1,: 00 13: 8J.8fg()() 360$800 27614:00 

" Janeiro 1933 l':ü81200 13:809$600 362$4.00 27$00 

RESPOSTA: 

19Sl 
1932 
" 
" 
lt 

" 
lt 

" 
" 
" 
tt 

" 
" 

1933 

De accôrdo com o "Razão de Grames Consumidores", as contas da Companhia 
Brasileira de UsinAs Metel.lurgioas de Dezembro de 1931 a Janeiro de 1933 
torem debitadas e pagas nas seguintes datas: 

~da Conta Importan oia total Debitada Creditada ~r Pagamento 

Dezembro 6&597$182 31el2e193l 6o2.1932 
Janeiro 6:566$300 31e 1e1932 9e3e1932 
:Fevereiro 8:519$700 29. 2el932 6.4.1932 
Março 9:8l.otcoo 3lo 3ol932 18.5.1932 
.l.b:ru 1~:~1000 so. 4to1932 6e7 '"'1932 
Kü:o 11:064700 31• 5o1932 3.8.1932 
l"UDho 8&013$700 so. 6e1932 17.8.1932 
J'ulho 13&812$200 31o 7ol932 15.9.1932 
.Agosto 1.4:.:4261500 S1o 8.1112 19.10.1932 
SetEmbrO 1':174.t700 SOe 9el932 18elle1932 
Ou1ulro 115:172$000 3lel0.1932 5. 1.1933 
Novembro 8::5811400 30ol1.1932 2. 2e19S3 
Dezsnl:ro 1~:4:56$100 31el2ol932 l'1o 3•1933 
Janeiro l~:«at200 31. lel93S 18• '•193S 

-
1e• - Nos ccmprovantes das RelaçÕes Diarias de Caixa nas datas men• 

oionadas na resposta do quesito anterior constam as contas e 
importancias alli mencionadas? Essas rel~Ões estão assign .. 
das par J'osé Gomes? Evidencia-se onde estl apposta a sua aa
signatura que as di tas relaçÕes toram prepara.daa por este Da 
qualidade de Caixa? 

RESPOSTA: 

Sime Nos ccmprovan tes das Relações Diarias de Caixa das datas referidas 
na resposta anterior na columna "ored1 tada por pagemento", constam as 
conta• e importanoias alli men ciomdas• 
As allud:l. das relaçÕes toram todas preparadas e assignadas por J'osé Gomes, 
na qualidade de Oaixae 

-
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RESPOSTA: 

RESPOSTA: 

RESPOSTA: 

bJ }(;-

M ~ o oot~v: ~lo qual o paganento das contas~nada~ 
no que si to en ter! cr entravam com a traz o no Razão de Grande a 
Ooneumidore a? 

Esaas contas entravan oan ~trazo na Contabilidade da Companhia 
Brasileira de Energia Electrica, parque o Caixa não accusaTa nQa recebi
mentos di ar1 os , a entrada ilnmediata das respectivas importancias 

-
18• - Constam da Releqão Diaria de Caixa n• ~ do dia 17 de Março 

de l9S3, preparada e assignada por J'osé Gomes, os seguintes 
itens : 

a)Recebtmentos nesta data 
Contas de Consumidores Rs. 
Mercadorias e .. o de Obra 
Deposito de Consumicklres 
Imposto Federal - Electricidade 
Q.uota de PreTidencia - conta 8 
Q,uata de Previdenoia - conta 228/3/4. 
Rendas Operativas - ligeqÕes 228/S 
Rendas Operativas - desligeqÕes 228/4. 

21:301 700 
634$000 
4.70$000 
4.65$800 
&251600 

3$700 
87$600 

l07tooo 

b)Total recebido nesta data Rs. 23:4.951400 

c )Dinheiro d~ ol!li ta do ou transferi do 
para o Escriptorio Central: cheque 
n• 561.535 R.. 1S::S7Qg()0 

d )Dinheiro dE!P os i tado no Banco do 
Brasil Rs. lO :l20$t500 

Sim. No qll!lsi to 18• acha-se literalmente transcripto o que contem 
a relação em apreço. 

--
19• • CoDBta no LiTro Diario auxiliar denominado "Caixa Recebi• 

men toa" no dia 17 de Março de l933 a fls. 53 ( Terso) na 
columna "Recebimentos Totaes1

' a entrada da importancia de 
Rs• 23:4.9~ ? 

Sim. No livro Diario Auxiliar, denaninado "Caixa de Recebimentos", no 
dia 17 de MB.rQo de 19:5 3, á folba s 5S, ver ao, consta a entrada da tm,.. 
pertencia de Rs. 23:4.95$400. 

__ ...... 
20• - J. importancia de Rs. 10sl201500 mencionada como "Dinàairo De

positado no Banoo do Brasl.l só foi depositada de accordo com 
a caderneta do banco sn 20 de Março de 1933 ? Existe correspon
dencia do Banco do Brasil pela qual se verifica que o deposito 
desse dia foi feito pelo proprio aoousado? 



" 

,, RESPOSTA: 

RESPOSTA: 

RESPOS!'A: 

- 7-

Sim. A impcrta.ncia de Rs. lO:l20t600 foi depositada no Banco do Brasil, 
de aceordo com a caderneta do mesm Banoo, em 20 de Mar11o de 1933, exis
tindo carta do referido estabelecimento, datado de 21 de Setembro de 1933, 
archi vada na Companhia , pela qual se veri ti c a que a ti cha de deposito de 

20 de Yar11o de 1933 foi assignada por José Gomes. 

• 
21• - Nos canprovantes das importancias mencionadas nas alineas 2w5-6 

da letra a) do que ito 18° acha-se comprehendida a conta do mez 
de Fevereiro de 1933 extrahida em nome da Companhia Brasileirà de 
Usinas Metallurgicas na impartancia total de Rs.l3:37 900 sendo 
consumo Rs. 12:780 600, imposto tederal Rs. 332t600 e quota de 
previdencia Rs. 25 700 ? No caso negativo, qual o mez e a ~ 
portancia total da conta da Companhia Brasileira de Usinas Metal
lurgicas alli eomJr ehendida ? 

Não. Entre oa comprovantes das alineas 2,5 e 6 da letra a) do quesito 1a• 
não encontramos a conta de Fevereiro de 1933 da Companhia Brasileira de Usi
nas Metallurgicas na 1mpcrtana1 a total de Rs.l3:374$900, mas sim a conta de 
Pezembro de 1932 dessa Companhia na impcrtancia total de Rs. 14:456$100. 

22• -Em consequencia das respostas aos quesitos anteriores, podem os 
Snrs. peritos concluir pela responsabilidade de José Pereira 
Ganes attendendo a: 

1•) qu o cheque n• 56lo535 na importancia de Rs.l3:374:1900 
mencionado na ral8'1ã:> de caixa do dia 17 de Marqo de 1933 
foi utilizado por José Gomes para dar como recebida nessa 
data a conta do :n:e z de Dezembro de 1932 na importancia de 
Rsol4:456$100 an logar da conta de Fevereiro de 1933, am
bas da Companhia Brasileira de Usinas Metallurgicas ? 

2°) qte o ajuste da ditteren.11a de Rs. 1:08lt200 entre as re .. 
teridas contas, foi tei to na parcella de Rs. 10~120$500 
referente ao dinheiro depositado pelo proprio accusado no 
Banco do Brasil em 20 de Março de 1933 ? 

Sim, tendo n~s constatado: 

~ q\IS o chtque n• 561.535 da importencia de Rs.l3:374:$900, mencionado 
na relaçao de 17 de Março de 1933 f'oi utilizado por José Gomes para 
dar como recebida ne asa data a conta de Dezembro de 1932, da importan
cia de Rs. 14:456$100, an logar da conta de Fevereiro de 1933, ambas 
da Companhia Brasileira de Usinas Metallurgica.s; 

a•) que o ao2Usado d~oeitou no Banco do Brasil exaotwnente o saldo daquel
la rel.açao, excluindo a q'llintia do cheque em apreço, coneluimos pela 
responsabilidade do accusado José Pereira Gomes. 



RESPOOTA' 

RESPCSTA: 

RESPOSTA: 

-a 

2:5• • Consta da Rel.aqão Diaria de Caixa n• 90 do dia 18 de Abril 
de ~9:5:5, preparada e assignada por 1os& Gomes os seguintes 
itens : 

a) Recebim9ntos nesta data s 
Conta de Consumidores 
Mercadorias e Mão de Obra 
Depoei to de Consumidores 
Imposto Federal - Electricidade 
Q.uota de Pre"'ideno ia - conta e 
Quota de Previdencia - conta 228/:5/' 
Rendas Operativas - ligaQÕes.,.22S.:5 
Rendas Operativas - desligaçoes 228-' 
Conta 7' 

b) Total recebido nesta data 

o) Dinheiro depositado ou transferido para 
o Escr1ptor1o Central - Cheque n• 

d) D'nheiro depositado no Banco do Brasil 

tOa859tzoo 
.05$000 
eootooo 
9'1S$500 
8l'lt800 
ueaoo 

251$200 
11$.00 
200$000 

44.:23lflOO 

:5:5:~0 

lOs7'12$900 

... 
Sim. No qtesito 2s• estl trenscripto com exactidao o que eontem are .. 
laqão do dia 18 de Abril de 193:5• 

-
~· .. Comta no livro Diario auxiliar denominado "Caixa Recebimen ... 

to a" no dia 18 de Abril de 193:5 a :fls. 55 (verso) a entrada da 
tmpcrtancia de Rs. 44.:23ltlOO? 

Sim. No livro Diario auxiliar, denominado "Caixa de Reeebimen.tos" t no 
dia 18 de AbrU de 1933, a tlst 55, verso, oonsta a entrada de Rs• 
4t4123 100. 

--
25• ... O cheque n• :52~h70S do Banco CoJIIDercio e Industria de Minas 

Oeraes na tmpartaneia de Rs. ~3:834$4.00 aoba-se incluido na 
tmporteneia total de Rs. 33:458$200? A importancia de Rs. 
10:772$900 mencionada como "Dinheiro Depositado no Banco do 
Brasil" :foi dep os1 tada no Be.neo do Brasil no dia 19 de AbrU 
de 1933 ? 

Stm. O cneque n• 326.703 do Banco Cammereio e Industria de Uinas Geraes, 
de Rs. 13:8U$1100 !stá englobado no total de cheques, Rs. 33:4:58t20o, 
constante da relaçao n• 90 de 18 de Abril de 1933• 

A importancia de Rs. 10:772t900 foi depositada no Banco do Brasil Elll 

19 de Abril de 1933• 

--
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RESPOSTA; 

RESPOSTA: 

RESPOOTJ.: 

I 

. ' ~ lirf}4j 
• Nos OCI!lll'Ovantes das importanoias mencionadas n a neas a .. 5._e 

da letra a) do quesito a3• acha-se camprehendida a conta do me• 
de Março de 193Z extrabida em nome da Companhia Brasileira de 
Usinas Metallurgicas na importancia total de Rs. 13:834:$.00 sendo 
consumo Rs. 13 :2a5$300, imposto federal Rs. 34:4$600 e quota de 
previdencia Rs. a64$600 ? No caso negativo, q\Jll o mez e a im
portanct.a total da conta da Companhia Brasileira de Usinas Me
tallurgicas alli comprebendida ? 

• 

Nê'o. Entre os canprovan tes das el.ineas 2, 5 e 6 da letra a) do quesito 23• 
não encontrsn.os a conta do DBZ de Março de 1933 extrahida em nome da Com
panhia Brasileira de Usinas Metallurgicas da importaneia de Rs.l3:834$400, 
mas sim a conta de Janeiro de 1933, da importa.ncia de Rs. l4::448$200o 

a?• -Em conaequancia das respostas aos quesitos anteriores, podem os 
Snrs. peritos ~ncluir pela responsabilidade de José Pereira Go
mes , a ttenden do a: 

1) que o cheque n• 326.?03 do Banco Cammeroio e Induatria do Es
tado de Minas Geraes m importencia de Rs. 13:834:~0 constan
te da relaçãO de caixa do dia 18 de Abril de 1933 foi utilizado 
par José Gomes para dar como recebida nessa data a conta do mez 
de Janeiro de 1933 na importanoia de Rs. 14:&4:48$200 em lugar da 
conta de Março de 1933, ambas da Companhia Brasileira de Usinas 
Metallurgioaa ? 

2) que o ajuete da ditterença de Rs. 613$800 entre as referidas 
contas foi feito m ];llroella de Rs.l0:772$900 referente ao 
dinheiro depositado no Banco do Brasil em 19 de Abril de 1933• 

Sim, tendo nSs constatado: 

qus o cheque n• 326.703 do Banco CamJDI!)rcio e Industria de Minas Geraes 
da importancia de Rs. 13:8~.00, mencionado na relação de 18 de Abril 
de 1933 foi utllizado por José Gomes para dar cano recebida nessa data 
a conta de Janeiro de 1933, da importancia de Rs. l~a"*OO, em lop.r 
da conta de Ma.rqo de 1933, ambas da Companhia Brasileira de Usinas Me• 
tallurgicas; 

a•) que foi depositado no Banco do Brasil exaotem.ente o saldo daquella rela
ção, excluidas as CDl&ntias dos cheques, concluimos pela responsabilidade 
do aocusado, José Pereira Gomes. 

aa• - Queiram. os Snrs. peritos descriminar a s 1mportancias e valores ... 
que constituem a prestaqao de contas effectuada pelo acousado 
á Sebastião José da Costa e Fernando Bonfim em 20 de AbrU de 
1933 e informar qual a procedenoia dessas importancias e valo.. 
res. 

A prestação de contas feita par José Pereira Gomes a Sebastião Jod da Cos
ta, em 20 de Abril de 1933, é assim demonstrada :-
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Cheque n' l.a72 ••••••••••••••••• 6:1501600 
Dinheiro em papel •••.••••••••••• •a425tooo 
Dinheiro Ell1 prata e nicltel ..... 4-l$00 

Vales permanentes •••••••••••••••••••••••• 
Vales provisorioa •••••••••••••••••••••••• 
Reembolsos n/Contabilidade •••••••••••••••• 

Arreoadeç~ dia l~/Wl933 
Dinheiro•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Folhas a Paser • 
Linha de Trensniasao e Sto.Aleixo ••••••••• 

Folha Geral 
Arlindo ferreira ·•••••••••••••••• l$200 
J'uvenoio Silva •••·•••••••••••••••• 50$000 
Adhemar X:imenes (Vele) •••••••••••• 22~1'00 

Folla de Coumissão 

lOa~~l.$800 

~~ 
la32&1000 
6&742t200 2osoootooo 

• 

22&4071200 22 :4.07t200 

21~7~$200 

Mario ~alho ••••••••••••••••••••••••••• 5f000 3&2641800 
Total geral Rs.: •••.• ••••• •• ••••••·••• 4r5z&7atooo 

A prooedencia das importe.noias acima apontadas é a seguinte a 

la. - Cheque n• 1,272 ... Rs. 6sl50I600 

Este cheque foi ani ttido em 18 de AbrU de 1933 sobre o Bano o do Bra
sil, de Nictheriy, para reembolso das despe zas da "Caixa menor" , cons
tantes da treis paroellas, contbrme comprovantes n•s 4-o036, 40S7 e 
4038. O cheque apontado encontrava-se ainda em cotre no dia 20 de 
Abril de 1933• 

2a. - Dinheiro em p!!) el, prata e niokel Rs. 4-:841$200 

3a,- Vales permanentes ••••••••••••••• Rs. ~40$000 

Reterem-se a vales oo s oo bradcres para ef'tei to de tróoos 0 

4ra.- Vales prov.Lsorioa ••••••••••••••• Rs. l:3261QOO 

Reterem-se a despezas ef'f'eotuadas e ainda não classificadaa, 

5a, - Reembolsos nfcontabilidade •••••• Rso 6:742$200 

Ref'erem.Mse a mappas de despesas ef':feotuadas ainda não reembolsadas 
á "Caixa menor" • 

As verbas supras perfazem o total de Rs. 20z000$000, a quanto monta
va o fundo da "Caixa mnar'l em poder do accusado. 

'6a, - Arreoadsão de l~/4-/1933 
em dinheiro ••••••••••••••••• Rs, 22:to?t200 

Ref'erente a q1antias recebidas de consumidores de energia e de mer
cadorias, contorm.e a relação de Caixa n• ~l de 19/4-/19331 



,, 

RES:POm'A: 

u .. 

7a. olhas a I! F: 
• linha de transmissão 

e. Sto • .AJ.eixo ••••••• • 2:9791200 
-folha seral ••••••••• 2801&00 
... tolha de oonmi aõea .. • 5$000 3 :264$800 

As i7;11portanci as ac1Da eram as devidas por salarios , na la. quinzena 
de Al:rU, e. diversos anpregados que, por motivos variost não puderam 
comparecer na occaaião do respectivo pagamento. 

Fica assim danonstre.da a paroella de Rae 45:672 00, a CJ!e se retere 
o arrolaJ~Sn to dos valores encontrados no cofre do Caixa, em 20 de ... 
Abril de 1933, quando de sua preataqao de contas• 

-----
~· • ual a relaçoo dos pagamentos de caixa m!nar constantes doa 

mappas de reembolso referidos na pres~aqao de contas do dia 
20. de brU de 1933 e qual a applicaqao das impartanciaa re• 
terentes A vales e documentos ? 

E' a seguinte a relação dos pagamentos de "caixa menor" constantes dos map. 
pas de re~bolso sommando Rs. 6:742 200 e referidos na prestaqão de contas 
do dia 20 de Atril de 1933: 

Fornec~ntoa de oat& ~ 
Reteiqoes e passagens da secqao de consumidores 
Sellos e estampilhas 
ReteiqÕe a mercadores 
Telegrammas 
Lavagem de capa de auto ... 
Marcaqao de IllOV' eis, servi qo extraordi na rio 
Retei~Ões e despezas do Dep. Commercial 

"'"" ... Refeiçoea da Seoçao de Medidores 
Fornecimento de gelo ... ... 
Rete1~2ea na Secqao de Linhas ~ 
Reteiçoe~ em serviço de t1scel1zaçao. 
Passagens a serviço em diversas secçoea 
Transporte 
Artigos de escriptorio 
Pago ao Armazem Central 
FarnecimBnto de gelo 
Passa~ns e desp. a serviços diversos 
RefeiçÕes na Secção de didores ... ... 
Retei q2ea na Seoq !O de Linhas 
Reteiqoea na Secqao de Estatiaticas 
Reteiç2es na Secção de Conauno .. 
Refeiçoes em serviçQ de maroe«;ao 
Compra de sellos e estampilhas 
Compra de estanpilhas .. 
Despeaas de reteiçoes no serviço de cobrança 
Papelaria 
Pago ao oont1 nuo ... 

" a ... secçao de compras ... 
Rete1çoes e diversas desp. da Seoçao de Transporte 

" no Dep. Commeroial 
Annuncios 
Lavagem de toalhas 
Despezaa de viagem 

" de tbrnecimlm to de oa~ 
Sapolio 
Pago para Jerraduraa 

A transportar a tls .12 2:751 900 
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RESPOSTA: 

BESPCSTA: 

-12-

Transporte 
Materiaes e J'ornecimentoa 
Reembolso de Deposi tos de consumidores 
Abonos de salarios 

2:75U 
2961600 

1:298$700 
2:395tOOO 

TOTAL ••• Rse 6: 74.Q200 

• 

zo• .. Q.ual o aystema pel. o <pal na contabilidade da Companhia 
BrasU.eir de Energia Electrica & feita pelo caixa a prea-... 
taq ao de contas das importe.noiaa di spendidas pela Caixa 
Mencr ? 

... 
O systema pelo quel era feito pelo caixa, a prestaçao de contas das 1mporw 
tencias dispendidas pela Caixa Menor, era a sesuinte :Arrolavam-se todos 
os paganentos etteotuados pela "Caixa mcor" e a samn.a das respectivas im-... 
portst cias, detalhadas em mappas ou demonatre.çoes, era coberta com um cheque 
emittido & ordem do Gerente ou do Chefe de escriptorio, que por sua vez o enw 
dosaava e o entregava ao Caixa pare. o respectivo recebimantoe 

31•- ueir81l1 os Surs. peritosintormar a importancia que constitui& 
o Fundo de Caixa ~or no periodo de 4 de Fevereiro de 1933 a 
26 de Abril de 1gz3, enumerar as importancias dos m.appe:s de re
embolso de Caixa Menor enviados pela Caixa é. Contabilidade nesse 
periodo, e verificar se foi feito o reembolso da importe.ncia to• 
tal desses mappa•• 

.Em 4 de Fevereiro de 1gz3 o tundo da "Caixa Menor" , da divisão de Nicthero7, 
era de Re. 15:000$000. Em 16 de Março de 1933, toi au~ntado para Rs. 20:00010~ 
~portencia esta QU& permaneceu e.t& 26 de A~il de 1933. 
Verificamos ainda que nesse periOO.o toram enviados & Contabilidade oe aeguin ... 
te~ mappas, ~jas importe.noiaa foram devidamante reembolsadas á Caixa Menor: 

No mez de Fev• No mez de ~o, No mez de .A.brU, 
1933 

4:790$100 
5:4461900 
4:57$300 
4:12J. 600 
3:972$100 
3:230$000 
6:2231400 
3:662$100 
1:770ko0 
1:7421600 

1933 
1:317$800 
•:064.1900 
3:8K$800 
4a: 5281900 
4a:579~0 
3:9181600 
2:55lt900 
s:oa.taoo 
2:910t500 
2:2251300 
2:539t600 
2:4a9814a00 
2:908$900 

--

1933 
2:985t'100 
4:267tg()O 
3197~ 
4:308$300 
1:8811000 

.2:4461200 ) 
a :l4a5ISOO ) 
1:1559$100 ) 

l:99ã600 l 1:780 700 

2:~09 = 
1:54a91000 

Total: 
6:150.600. 

Total: 
6&742taoo. 



RESPOSTA: 

RES:OOSTA: 

RESPOSTA: 

l.S 

32• Podsn os Slll"se peritos pela resposta dada ao quesito anterior 
concluir: 

1) qua a Caixa Menor nunca estaTa es@Ptá~a, espec1f1ce.Dio a 
1mportanc1a min.i.m eu. dinheiro que no ieriodo menci ona&:t 
no 31. • q m si to sempre ti cou & d1 spo siçao da Cai:~: a Jlenorf 

2) que os mappaa de reembolso referidos no quesito Sl• tiDham 
por fim manter o tuDdo da Caixa Menor no limite referido 
na resposta do quesito 31• ? 

Pela resposta ao quesito 31•, concluimos: 

l) qm a Cai:z:a Meno• nunca esteve es@Pt&da, pois a importancia minima nella 
existente no periodo de 4: de J'evereiro de 1933 a 26 de A.brU do mesmo 
anno, foi de Rs. lS:25'1teoo; 

2) que scS tren s11X>ri amante a alludi da caixa ti caTa desfalcada de parte de seu 
tundot pois a finalidade dos mappas era manter esse :tu.Ddo no limite referido 
no quuito sl•. 

33• • J. quanto monta o desfalque constatado pelos Snrs. peritos l 
vista das respostas dadas aos quesitos anteriores ? 

A 1mportanc1a do desf alque apuraclo, de aocordo com as respostas dadas aos 
quesitos anteriores, monta' importencia de Rs. '18:4:691200• 

.... __ _ 

M• ... A' vista de "tudo q\llnto epuraram no decorrer da pericia, podem 
os Snrs. peritos concluir que o Snr. José Pereira Gom!ts ' res 
ponsa.Tel pelo desfalque constatado nas respostas dadas aos que .. 
si tos anteriores ? 

21m. Ooncluimos ser José Pereira Goes rasponsavel pelo desfalque de Rs. 
78 :124tQOO pois, da tal ta total encontrada ,-isto & , Rs. 78:4:69t200 - deduzi• 
mos a Q!lsn tia de R a. 34:5$200 , valor da conta do Forte de Imbuhy, de Julho de 
1932, a qual, eabora tendo sl.do paga, conto:rme carta de aviao do comms.ndo da• 
quelle Farte, nao se esclareceu, par esta mesma carta, ter sido recebida pelo 
accusacloo 
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ez e Recebida 
da Conta. Dnportancia F'Or 

l :tth is ui a. Harç<? 1:.133 2:530 '000 Josá Gomes 11/4/1933 
... 

rcio e l1a: a,oo 
Ilha do uajú :r.:arço 1933 4 :087' 700( ) rr 17/4/1933 
~anta u1ar do são Jo uim ll:097 OO(b) • I lt 

oinho do sant uruz 11 1:845 ~00 .. 
Dique Lollm.ayel' 11 6:217 70(1 •• 

Ui • Petropo1itana everoiro 1933 7:628 ., o " 10/3/1933 

Ji • aileira Usinas l etallur i o as 13:374Ç!JOO ubem Lopes 17/3/1933 
lt " n " 11 Março 11 13:0341 4 Josó m.es 12/4/1933· 

•arte de 
,.. 
ao Luiz- orça 11 1!J32 " 27/5/193 ... 

" Abril " " 
tt lt 11 1 aio be: topes 31/5/1932 

11 " " J\Ulho Joa6 'O 8 30/ô/1932 
" " " J\llho ft ube Lopes 30/'7/1932 ,, 

" " osto 11 · Jos ornes 31/ ./1932 
" tt " Setembro ,, 11 30/0/1932 

tt tt -Luz ,, 
" 27/5/1932 

" tt " lt 

tt tt " " ~aio " Lopes 31/5/1932 
" lt " " JUnho " G<>l es 30/ô/1932 

tt tt !f " .Tulha tt Lopes 30/7/1932 ,, tt osto Go s 31/8/1932 
n 11 tt set bro " " 3 /9/1932 

.arte de I.mbuhy l aio " Uubem Lope 31/5/1932 
" " JUnho " José Gomes 30/6/1932 

tt .Tulha ft ? ? 
n tt !f osto José Gomes 31/8/1932 

" tembro " lt 30/9/1932 
" outubro lt " 31/10/1932 
n Novembro tr 11 " 30/11/1 32 

ez bro " " 31/12/1932 

o talhão de caçadores br11 " Iub Lo:pe 25/5/1932 
tt " " Vaio " lt 31/5/1932 
t ,, Junho " José Gomes 30/6/1932 
lt lt " J\llho " Rubem Lope a 30/7/1932 

os to José Gomes · 31/10/193,. 
" setEITlbro " " " •• 

tt lt " outubro " bem Ilopes 31/12/1932 
tt fi Novembro ,, lt 

lt tt •• Dezembro 11 " 
correios e Telagraphoa Ji'ev eiro " José Gomas 28/4/1032 

" " l arço " " 
lt " bri1 " 15/7/1932 

" Leio " " 
lt tt JUnho " 

" tr J'Ul.ho 11 " 25/10/1032 ,, 
" osto " 

" " ..,ete b:ço 30/12/1932 
tt .. ,,. outubro lt 

" I ov bro " ,, Dezembro tt 11 " 

Tr aDS:port ar 75:937 00 

~: (a) - Neata importancia. j6. est6.. deduzido o desconto ooncodido de Ra . 44 00 . 
< b ) " " " " 1 : 279 ·oco. 
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75:937 00 

31 200 
370 6 o 

978 o 
306 

77 500 
61 00 

300 
5 300 

--
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PRESTAÇ O DE CONTAS FEITA PELO SNR.J'OS~ PEREIRA GOMES J O SNR.SEBASTilO 
J'OS~ DA COST NO DIA 20 DE ABRIL DE 1933 • 

. Cheque n~ 1.272 •••••••• ••• ••• o6: 15 600'. 
Dinheiro em papel ••••••••••••• 4:42 000, 
Dinheiro em prata e n1ckel.. •• 416i800. 10:99 800 .... 

Vales permanentes ••••••••••. • •• o •••••••• 
Vales prov1sor1os •••••••••••••••••••••• 
Reembolsos n/Contab111dade.· •••••••••••• 

940 000' . 
1:32 000· 
6:74'2$200 . 20:0? 000 

Arrecadaç~o dia 19/4/1933 
D1nhe1ro•••••••••••••••••••••••••••o••• 22:407f200 22:407 200 . 

Folhas a Pagar 
Linha de Transmissão e Sto. letxo ••••• 

Folha Geral 
Arlindo Ferreira•••••••••••••••••• 200 
J'uvencio Silva•••••••••••••••••••~ 000 
Adhemar X~enes (Vale) •••••••••• 229f400·. 

Folha de Commiasão 
Mario Ramalho•••••••••••••••••••••••••o 

2:979 200 

2 600 

Total geral Rs:•••••••••••••••••45:672 000 

... 



RELATOR! O 

COLLENDO CONSELHO 

NACIONAL DO TRABALHO 

Q.uant o ao Item 1 o: 

• 

A Commis são de Inqueri to Administrat 1vo, 

nomeada pelo director da Companhia Brasileira 

de Energia ~lectrica para apurar a falta grave 

de que é accusado o empregado José Pereira 

Gomes, dando cumprimento pleno ao accordam 

de 29 de Maio de 1934, vem relatar 

I 

A"Commi ssão de Inquerito Administrativo", abaixo assignada 

nomeada pelo director da Companhia Brasileira de Energia ~lectrica 

para apurar a falta grave de que é accusado o empregado da mesma 

Companhia, José Pereira Gomes, tomando conhecimento do accordam 

do "Conselho Nacional do Trabalho, datado de 29 de Maio de 1934, 

publicado no "Diario Official de 1° de ~etembro de 1934, e relativo 

ao processo n° 5445, reuniu-se, conforme prova o termo de fls. 1 

e sega., no dia 12 de Setembro corrente, na cidade de Nictheroy, 

capital do Estado do Rio de Janeiro, no predio sito á rua da Con

ceição n° 131, estando presentes todos os seus membros, e, ap6a 

tomar conhecimento dos termos do dito accordam, resolveu dar 1m-

media to cumprimento ao mesmo mandando intimar, na f6rma e de ac

oordo com as instrucções baixadas em 5 de Junho de 1933, o accu

sado, a Companhia e o Syndicato doa empregados da mesma, para 
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assistirem as diligencias ordenadas pelo Conselho Nacional do 

Trabalho e que se realizariam no dia 14 de ~etembro, ás 10 1/2 

horas nos escriptorios da Companhia. 

As intimações, conforme provam os documento de fls . 5 

a 16, fÔram feitas em perfeita ordem e, em todas, os interessado 

declararam-se soientes. 

De accordo com as intimações realizou-se, no dia 14 de 

Setembro de 1934, ás 10 1/2 horas, nos escriptorios da Companhia 

Brasileira de ~nergia ~lectrica, sito á rua da Conceição n° 29 , 

a audiencia para se proceder ao cumprimento do accordam (do-

cumento de fls. 17 e sega.), tendo á mesma comparecido o accusado, 

José Pereira Gomes, acompanhado do seu advogado JJr. Jayme dos 

Santos Figueredo; a Companhia Brasileira de ~nergia ~lectrica , 

na pessoa do seu advogado, Dr. Horacio Penido Monteiro, conforme 

procuração que exhibiu (doc. de fls. 21) e que está junta ao prooess~ 

e o tiyndicato dos ~mpregados da Companhia, representado pelo Senhor 

Mauricio Pimenta Velloso, de aooordo com o offioio (doc. de fls .22) 

que está junto ao processo.Installados os trabalhos o presidente da 

Commissão de Inquerito declarou que havia sido nomeado presidente da 

mesma, de accardo com a Portaria do direotor da Companhia Brasileira 

de Energia Electrica (does. de fls. 24) em substituição ao antigo 

presidente, o qual , conforme documento junto á portaria (does. 

de fls. 28) havia renunciado a alludida funoção. Em seguida, 

estando todos os interessados presentes, a Commissão nomeou os 

Senhores ugusto de Miranda e Raul Filgueiras, contadores diplo

mados pelo Instituto Brasileiro de vontabilidade e pessoas ex

tra.nhas á Companhia para, como peritos procederem á exame nos 

livros da mesma. Convidadas as partes interessadas a apresentarem 

os seus quesitos, como de direito, o advogado do accusado declarou 

que "'devido á exiguidade de tempo não pudera ainda formular que

sitos pelo accusado" requerendo "maior prazo para apresental-os" 

I 
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para o que pedia o adiamento "do inicio do exame pericial". 

O advogado da vompanhia contestou "a necessidade desse adiamento, 

argumentando que "dos mandados de intimação das p3.rtes'' as mesmas 

já estavam "prevenidas para a apresentação dos seus quesitos" 

na reunião em apreço. A Commissão de Inquerito, porém, resolveu 

attender ás considerações do advogado do accusado e marcou nova 

reunião para o mesmo dia 14 de Setembro, ás 4 1/2 horas da tarde 

afim de que, conforme o seu pedido ~ouxesse os seus quesitos. 

Dessa reunião lavrou-se ter.mo assignado por todos os presentes. 

Resolvido como ficou, na primeira reunião, a celebração 

da segunda, a requerimento do advogado do aocusado para que pudesse 

apresentar os seus quesitos, h hora preestabelecida pela Commissão 

4 1/2 horas da tarde, no mesmo local, reuniu-se a referida Com

missão de Inquerito, o accusado José Pereira ~omes, acompanhado 

do seu advogado, l>r. Jayme doa Santos Figueredo; a Companhia 

Brasileira de Energia ~leotrica, representada pelo seu advogado, 

Dr. Horaoio Penido Monteiro; e o Syndicato dos ~mpregados da 
representado pelo Snr. 

mesma Companhia,;Mauricio Pimenta Yelloso. Iniciados os trabalhos, 

o presidente da liomm.issão convidou os interessados a apresentarem. 

os seus quesitos de accordo can o acoordam em cumprimento. O 

advogado do accusado, então, apresentou uma petição (doa. de 

fls. 3ê) ponderando: que o Accordam declarava que "a Commissão 

promova exame na escripta da anpreza, com assistencia do accusado" 

parece que é defeso a designação ou nomeação de peritos,e essa 

convicção é tanto mais arraigada, ao se verificar no alludido 

Accordam; a exigencia de apresentar esta commissão, relatorio 

sobre a escripta. - Não obstante, a Oommissão designou peritos. -

Feita esta resalva, o Supplicante protesta para apresentar quesi

tos no decurso da diligencia''• O advogado da t;ompanhia, cem a 
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palavra, refutou o protesto do advogado do accusado e salientou 

que "nenhWlli procedenc ia tinham as allegações" do mesmo procurando 

"justificar a sua declarada recusa de apresentar quesitos" no 

exame da esc ri pta da Companhia, pois, "pelos mandados por meio dos 
I 

quaes foram as partes intimadas a comparecer á primeira reunião 

effectuada hoje, ficaram as mesmas partes devidamente prevenida 

de que a ella deviam comparecer habilitados para a apresentação 

de quesitos". L.ontinuando, salientou o mesmo advogado que a Com

missão de Inqueri to, "attendendo ás ponderações" do advogado do 

accusado, resolveu "adiar para esta nova reunião o inicio do 

exame pericial, per.mittindo assim ao accusado, por meio de um 

gesto de franca liberalidade, a opportunidade de apresentar seus 

quesito ", mas, que, "Nada disso ••• satisfizera o accusado" e que 

era "contra os principios ordenatorios de todo e qualquer processo 

envolvendo provas periciaes ••• apresentar ••• que si tos s6mente 

no decorrer da propria pericia, depois de iniciado o exame e de, 

naturalmente bem analysados os quesitos da Companhia". Por isso, 

entendia que a Comm.i ssão de Inqueri to só podia permi tt:!r "a apre

sentação de quesitos por parte dos interessados na abertura do 

exame pericial". 

Terminadas as suas observações, o advogado da Companhia, 

Dr. Horacio Penido Monteiro, apresentou os seus quesitos que fÔram 

recebidos e devidamente rubricados pelo presidente da Commissão 

de Inquerito (docs.de fls. 42 a 57). Convidado, tambem, o repre

sentante do uyndicato, este declarou "não ter quesitos a apresenta~ 

A Commissão, par fim, resolveu, "dada a exiguidade de tempc marcad 

pelo ,c;gregio üonselho", não"permittir prolongamento do prazo para 

a apresentação de quesitos", ou seja, "no decorrer da pericia", 
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sendo então, ouvido ~representante do ~yndicato, que se mani

festou de pleno accordo. ~seguida o presidente entregou aos 

peritos os quesitos que lhe fÔram apresentados para que os mesmos 

dessem inicio ao seu trabalho. O termo da reunião foi lavrado e 

assignado pela Commissão de Inquerito; pelo accusado; pelo seu 

advogado; pelo advogado da Companhia e pelo representante do 

Syndicato. 

Em data de 18 de ~etembro corrente, os peritos designadas 

pela Commissão apresentaram a esta o seu laudo (doc. de fls. 58 

a 89) o qual, devidamente examinado, revela que, em 20 de Abril 

de 1933, data em que o Uaixa José Pereira Gomes prestou suas 

contas á ~ebastião José da ~osta, as contas mencionadas no quadro 

annexo aos quesitos apresentados pela Companhia Brasileira de 

Energia ~leotrica ainda estavam em aberto no registro de "Grandes 

Consumidores" (resposta ao quesito 4°), não constando o respectivo 

recebimento nas receitas de caixa, muito embora de accordo com 

recibos, certidÕes e documentos, tivessem essas contas sido co

bradas pelo accusado e pelo fiel ~ubem Lopes (resposta ao quesito 

1° e detalhes no annexo n° 1). 

Verificados os documentos em que se achava individuada 

a prestação de contas do fiel Hubem Lopes ao Caixa José Gomes, 

constatou-se que aquelle prestára contas á este das importancias 

correspondentes aos recibos firmados por Rubem Lopes (resposta 

ao quesito 6°). 

A responsabilidade do caixa José ~omes ficou, então, evi

denciada, pois, f~ra elle quem preparára e assignára as relações 

de 0aixa até o dia 18 de bril de 1933, na qualidade de CatLa, 

(resposta ao quesito 2°) deixando de accusar nos recebimentos 

diarios a entrada das importancias das contas discriminadas no 
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quadro annaxo dos quesitos apresentados pela Companhia Brasi

leira de ~nergia .~Sleotrica (resposta ao guesi to 3°}. 

Verificou-se ainda que, mesmo posteriormente, essas 

contas não haviam entrado em caixa (resposta ao quasi to 5°). 

Constatou-se mais, que o pagamento das contas anteriores 

da Uompanhia Petropolitan (resposta ao quesito 7°) e da Companhia 

Brasileira de Usinas Metallurgicas (resposta ao quesito 15°) 

mencionados nos comprovantes e nas rlelações Di rias de ~aixa, 

preparadas e assignadas por José ~omes (resposta aos quesitos 

~_1&1 entravam em caixa com atrazo, pois, o accusado não dava 

immediata entrada das respectivas importancias (respostas aos 

quesitos 10° item , 1 e 17°) indo ao ponto de appropriar-se das 

importancias de Rs. 7:628 000 , referente á conta do mez de ~eve

reiro de 1933 d C mpanhia Petropoli tana (resposta ao quesito 

10° item 2}, de Rs. 13:374 900 e 13:834 400, referentes respecti

vamente ás co~tas dos mezes de ~evereiro de 1933 e Março de 1933 

da Companhia Brasileira de Usinas Metallurgicas (resposta aos 

quesitos 22° e 27°),utilizando-se para tanto dos cheques nomina

tivos por elle recebidos em pagamento dessas contas para fazer 

constar nas receitas de caixa como recebidas as contas de Dezem

bro de 1932 e Janeiro de 1933 (resposta aos quesi t os 22° e 27°). 

uanto á conta do mez de Março de 1933 , de Mattheis &. Cia. , na 

importancia de ~s. 2:538 000 cobrada por José Gomes em 11 de Abril 

de 1933 (annexo ao laudo pericial n° 3) os peritos concluiram 

pela sua responsabilidade por falta de entrada em caixa dessa 

conta (raspo sta ao gu esi to 14° ) por que, nesse dia , o accusado deu 

entrada á conta do mez de ~·evereiro de Ul33 da mesma firma, na 

importancia de Rs. 2:350 000 (resposta ao quesito 11°) em legar 

da conta de Março de 1933 na importancia de ~s . 2:538 ·ooo (~-

posta ao quesito 12° ) • relação de caixa de 11 de Abril fo i 
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pelo accusado preparada e assignada, mostrando essa relação em 

destaque, a conta de Mattheis & Cia., de Fevereiro de 1933 (~

posta ao quesito 13 o). 

Esclarecido portanto· 

que todas as importancias das contas discriminadas no 

quadro annexo aos quesitos apresentados pelo advogado da Companhia 

Brasileira de ~nergia ~lectrica foram cobradas pelo Caixa José 

Gomes e pelo fiel Rubem Lopes (resposta ao quesito 1°); 

que o fiel ~ubem Lopes prestou contas das importancias 

referentes aos recibos por elle firmados (resposta ao quesito 

tl; 
que essas contas não entraram em caixa da Companhia 

Brasileira de Energia ~lectrica (quesitos 1° e 5) porque o accusa

do não deu entrada em caixa (resposta aos quesitos 2°, 3°, 10°, 

item 2, 14°, 22° item l, 27° item 1) i 

que o accusado fazia o jogo de comas, dando uma deter

mim da conta como cobrada numa data posterior á data em que ell 

era realm.ent e paga {resposta aos quesitos 10° 1 tem 1 e 17°); 

que José Gomes não precisava utilizar-se das importancias 

recebidas dos consumidores para supprir o fundo de Caixa Menor, 

porque esta nunca esteve exgotada e que s6 transitoriamente a allu

dida caixa ficava desfalcada de parte de seu fundo, pois a finali

dade dos mappas era manter esse fundo no limite de 15:000$000 a 

20:000$000 (resposta ao quesito 31°) 

que o saldo de Caixa enor não desceu a menos de 

13:257$800 no periodo de 4/2/33 e 26/4/33; os peritos concluiram 

que a importancia do desfalque apurado montava a 78:469 ·200 e que 

José Pereira Gomes era responsavel pelo desfalque de 78:124 000, 

por faltar detalhes sobre quem recebeu a conta do ]'orte de Imbuhy 

de Julho de 1932 na importancia de ~s.345$200. 
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II 

A Commissão de Inquerito junta ao processo, COMO DOCUMEN

TO DE FOLHAS 90, em original, "a relação organizada pelos empre

gados Sebastião José da Costa e ernando Bonfim" devidamente 

visada pelo empregado Luso Coelho. 

Quanto ao Itan 3°: 

Pede o accordam no item 3°: 

LETTRA !) quaes as importancias e valores encontrados em 

poder do accusado, na data acima referida (20 de 

Abril de 1933)? 

RESPOSTA: 

Foram as segUintes importancias e valores encontrados em 

poder do accusado em 20 de bril de 1933: 

Cheque n° 12?2 •••••••••••••••••••••••••• 
Dinheiro em papel ••••••••••••••••••••••• 
Dinheiro em prata e nickel •••••••.•••••• 
Vales permanentes ••••••••••••••••••••••• 
Vales provi sorios ••••••••••••••••••••••• 
Reembolsos o/Contabilidade •••••••••••••• 
Arrecadação em dinheiro do dia 19 de 
Abril de 1933 ••••••••••••••••••••••••••• 
Folhas a Pagar (Linha de Transmissão 

e Santo ~leixo) ••••••••• 
Folha Geral (Arlindo Ferreira, 1 200; 

{Juvencio Silva, 50 000; 
(Adhemar Ximenes(Vale)229 400 

Folha de Commissão (Mario Ramalho) ••••••• 
TO'rAL GER.AL •••••••••••••••••••••••••• 

6:150 600 
4:425 000 

416 200 
940 oco 

1:326 000 
6:?42 200 

22:40?$200 

2:9?9 200 

45:6?2$000 

LETTRA B) qual a origem ou procedencia das importancias e 

valores referidas na lettra ~; qual a applicação dada 

ás importancias con tantas do mappa de reembolso e ás 

representa das por vales ou documentos? 
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RESPOSTA: 

A origem e pr oc edenc ia das importanc ias e valores re

feridos na lettra a é a seguinte: 

1°) O cheque n° 1272, de 6:150 600, foi emittido an 18 

de abril de 1933, sobre o Banco do Brasil, de Nicthe

roy, para reembolso das despezas de "Caixa Mooor", 

constantes de tres parcellas, conforme ccmprovantes 

Nos. 4.036, 4.037 e 4.036. O cheque em apreço se 

achava ainda em cofre no dia 20 de Abril de 1933. 

2°) Dinheiro em papel, prata e niokel: 4:841 200. 

3°) Vales permanentes: 940$000; refere -se a vales dos 

cobradores para effeito de tr6co • 

4°) Vales provisorios: 1:326 000; referem-se a despezas 

effectuadas e ainda não classificadas. 

5°) Reembolsos n/Contabilidade: 6:742 200; referEm-se 

a mappas de despezas effectuadas ainda não reembol

sadas á "Caixa Menor". 

Todas as verbas supra mencionadas perfazem o total 

de .Hs.20:000$000, a. q_uanto montava o ftm.do da "Caixa 

Menor" em poder do accusado). 

6°) Arrecadação de 19 de Abril, em dinheiro: 2a:407$200, 

que se referia a quantias recebi das de consumidores 

de energia e de mercador :ias, conforme a relação de 

Caixa n° 91 d 19 de Abril de 1934. 

7°) Folhas a pagar: 

Linhas de transmissão e ~to.Aleixo •••• 
Folha Geral .......................... . 
Folha de c anmiss6es •••.•••.••••••••••• 

TOTAL •••••••••••••• 

2:97Q 200 
280 600 

5 000 

3:264$800 

As importanc ias acima eram devidas por salarios, na 

primeira quinzena de bril, a diversos ~pregados 
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que, por motivos vários, não puderam comparecer na 

occasião do respectivo pagamento. 

( .b'ica assim demonstrada a parcella de s .45:672$000, 

a que se refere o arrolamento dos valores enc en

trados no cofre do ~aixa, em 20 de Abril de 1933, 

quando de sua prestação de contas). 

A applicação dada ás importanoias constantes do mappa 

de reembolso e ás representadas por vales ou documentos foi a 

seguinte: 

Fornecimento de café •••••••••••.••••••• 
Refeições e passagens da secção de 
consumidores •••••••••• • •••••••••••••••• 
Sellos e estampilhas ••••••••••••••••••• 
Refeições aos mercadores ••••••••••••••• 
TelegraDI:lll. s ••• • •••••••••••••••••••••••• 
Lavagem de capas de auto ••••• • ••••••••• 
Marcação de moveis,serviço extraor-
dinario . .....••...•.............•.•.... 
Refeições e despezas do Departamento 
Comm.ercial ••...•. •• •...•............•.. 
Refeições da secção de medidores •••••••• 
Fornecimento de gelo • • •• • •••••••••••••• 
Refeições na secção de linhas ••• •• ••••• 
Refeições em serviço de fiscalização ••• 
Passagens a serviços em diversas secções 
Transporte ••••••••••••••••••••••••••••• 
Artigos de escriptorio ••••••••••••••••• 
Pago ao Armazem Central •••••••••••••••• 
Fornecimento de gelo ••••.•••••..••••••• 
Passagens e despezas a serviços diversos 
Refeições na secção de Medidores ••••••• 
Refeições na secção de Linhas de ~rans-
mis são ................................ . 
Refeições na secção de ~statisticas •••• 
Refeições na secção de Consumo ••••••••• 
Refeições em serviço de marcação ••••••• 
Compra de sellos e estampilhas ••••••••• 
Compra de estampilhas • ••••••••••••••••• 
Despazas de refeições no serviço de co-
brança a •.•.•...•.•.•••....••..........• 
Papelaria ............................. . 
Pago ao continuo ••••••••••••••••••••••• 
Pago á secção de compras ••••••••••••••• 
Refeições e diversas despezaa da Secnão ·r "J de ransporte •••••••••••••••••••••••••• 

17$200 

233 600 
269 500 

33 000 
l 000 

15 000 

8$900 

38 000 
18 000 . 

4 000 
38 300 

6 000 
35 300 
35 000 

8 500 
64 000 

4 800 
183 900 

35 000 

25$000 
9 000 

314 600 
140 000 
172 000 
360 000 

75 500 
15 000 

4 000 
6 000 

95 '300 
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Re!eições no Uepartamanto Com-
merci al ...••.......................... 
Annunci os ••••••••••••••• • • ••••••• • •••• 
Lavagem de toalhas •••••••••••••••••••• 
Desp eza de vi agem ••••••••••••••••••••• 
Despeza de fornecimento de oaf~ •••••••• 
Sapolio .............................. . 
Pago para ferraduras •••••••••••••••••• 
Materiaes e fornecimentos ••••••••••••• 
Reembolso de deposito de consumidores •• 
Abonos de salario ••••••••.••••••••••• 

TOTAL •••••••••• Rs. 

?3 300 
250 000 
10 ·ooo 
304000 
?O 000 

1 200 
52 000 

296 600 
1:298 ?00 
2.:395 000 

6:?42 200 

LRrTRA C) por que fôrma se operava o supprimento da chamada 

"Caixa Menor"? 

RESPOsrA: 

O methodo pelo qual era feito, pelo caixa, a prestação 

de contas das importanc ias despendidas pela "Caixa Menor", era o 

seguinte: Arrolavam-se todos os pagamentos effectuados pela "Caim 

Menor" e a somma das respectivas importancias, detalhadas em mappas 

ou demonstrações era coberta com um cheque em.i ttido á ordem do 

Gerente ou do vhefe do ~scriptario, que por sua vez o endossava e 

o entregava ao Caixa para o respacti vo recebimento. 

A diligencia proc adida para oumpriment o do accordam de 

29 de 1viaio de 1934, do Conse~ho Nacional do 'l'rabalho, processou-se 

normalmente e em perfeito aocordo com as "Instrucções para Inque

ritos dministrativos" de 5 de Junho de 1933. 

As unicas controversias havidas no decurso da mesma toram 

as levantadas pelo advogado do acousado, constante do documento 

de fls. 38, onde o mesmo pretendia fosse-lhe permi tt1do apresentar 

quesitos no decurso da diligen~ia, além do protesto pela designação 
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de peritos por parte da Commissão. A Commi são não pode, nesses 

dois pontos, attender o patrono do accusado porque, se o fizesse, 

tumultuaria a di ligencia e não cumpriria o accordam do Collendo 

Conselho. Sua decisão obedeceu os seguintes imperativos: 

I) As intimações das partes interessadas foram feitas 

com 48 horas de antecedenoia e dellas constavam transcripção na 

integra do accordam, onde está claramente dito que as partes po

diam apresentar quesitos. 

II) Realizada a primeira reunião o advogado do accusado 

declarou (fls. 19) que "devido á e:xiguidade de tempo não pudera 

ainda formular quesitos" e que, assim, "requeria maior praso 

para presental-os". Attendido, a Commissão marcou nova reunião 

e, nessa, com surpresa da üommissão não apresentou elle os quesitos 

que promettera, mas sim, queria que se lhe permittise apresental-os 

no decurso do exame. Commissão sentindo que o intuito do 

patrono do accusado era tumultuar a diligenoia e protellal-a in

definidamente para que a Commissão, no prazo exiguo con tanta do 

accordam, não pudesse cumprir o seu dever, e mais, tendo presente 

os prinoipios de processuàlisti~a commum que desconhec~ e, até, 

prohibem semelhante aberração, depois de ouvido o representante 

do ;;:>yndioato, indeferiu a pretenção requeri da. 

III) ue não podia haver prejuizo para uma das partes, 

porquanto, a decisão era applicada á todos indistinctamente. 

IV) Finalmente, que o accordam determinando que "a can

missão promova exame na escripta da empreza", não podia- o que 

seria um absurdo pretender tivesse a mesma conhecimentos technicos 

especialisados de contabilidade para que ella em pessoa o fizesse. 

Nunca tal cousa se viu em processo de nenhum paiz do mundo. A 

Commissão interpretou a expressão "promova exame" como interpretada 
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deve lla ser, isto é: "Fazendo executar","deligenciando", 

"dando impulso", "causando", como nos ensinam os lexicos ( Candido 

de Figueredo; vol 2°, pag. 455, ver. Promover) 

Assim, a Commissão de Inquerito Administrativo, abaixo 

assignada, serena na sua consciencia, julga ter cumprido fielmente 

a d iligencia do Collendo Conselho Nacional do ~·rabalho. 
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PI'. 5446/33 

R1o, 6 de nezembro de 1934 
K/E 

1-1.665 • 

snr. Jos~ Pereira Go es 

1ctheroy; 

Tendo sido sat1s!e1ta a d1ligenci eter inada 

no accordão proferido pelo Conselho Naclonal o Trabalho, 

em sessão de 29 de Ma1o do corrente anno, nos autos do pro

cesso que contem o 1nqu r1to adm1n1strat1vo contra v6s 1ns .. 

taurado pela c1a. Brasileira, e nerg1 lect 1ca, co un1-

co-vos;4 ord do sr. resi ente, que tendes o pr zo de 

lO dias, cont os do receb1m to dest , para, examinando os 
.., 

autos nesta vecretarla, o! erecerdes . s razoes de deteza 

que jUlgardes conveniente. 

ttenciosa s udações 

D1rector Geral da Secretaria 
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JUNTADA 

Nesta data, junto á. fls. 221 e~. 

destes autos, o documento no 14. 0~/34. 

{aneiro~8 de Dezembro de 1934 • 

ruo ~~ d'- Á etffi2.; 
Au.x. E.e la. é1.(/ 
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Exms. Srs . Membros do Conselho Nacional do Trabalho. 

Antonio Carlos , Presidente do Estado de 

Minas Geraes, no armo de 1930, assim se 

manifestava: 

rrFaçamos a Revolução antes que o Povo 
a faça" 

e nós, parodiando Antonio Carlos, poderia

mos dizer: 

"Façamos justiça ás classes pobres e 
trabalhadoras antes que ellas mesmas 
a façam" 

Srs . Conselheiros: 

O accusado vem vencendo esta batalha, etapa por 

etapa. Na ultima, as portas da victoria, quando aguardava, em 

plena miseria, pela Justiça serena e reparadora de V.Exs . foi 

surprehendido com a resolução desse Conselho constante do Accór

dão de fls . 244 ! 

Pobres dos desgraçados que dependem e confiam 

na Justiça desse Conselho, na esperança de legar aos seus o no· 

me limpo que possuem e poder dar o pão quotidiano aos seus fi

lhos ! Já dispoz de tudo quanto possuia e que podia traduzir 

em dinheiro, na esperança de que, com a Justiça provinda desse 

Conselho, poderia voltar a occupar o logar que vem exercendo 

na Cia. Brasileira de nergia Electrica, faz vinte e quatro aru1o 



Tudo, porém, foi esperança vã l Os ricos~ os po

tentados, não se lembram dos que vivem da miseria l 

Conselheiros existem dentro desse Conselho, que, 
I " N N . / infelizmente, ahi so estao para defender os patroas das faltas 

e dos abusos que commettem contra a massa trabalhadora ! E esta 

é a Justiça que se quer dar aos trabalhadores, justamente quando 

I a massa começa a despertar da lethargia em que viveu até agora ! 

Seru1ores do Conselho Nacional do Trabalho ! Atten

tae bem para isto: Neste processo, a Cia. Brasileira de Energia 

Electrica, desejando dar o logar .. do accusado a um extrangeiro, 

architectou, com a ajuda de "engenheiros" e de "bachareis" em Di

reito (que vivem a expensas da mesma Cia. ) uma farça que não con

seguiu impressionar , tal a falta de meios e de razão . A Compa

nhia accusadora primeiramente queiXou-se á policia, baseada, se

gundo allegou, em informações de Luiz ielix Mandroni , "technico" 

de contabilidade e empregado da mesma Cia. , contra o accusado,de 

ter dado um'tlesfalque" de 77 :345$400. A policia nomeou peritos, 

que examinaram a escripta e não puderam· declarar si houve desfal

que, porque, como está claramente exposto a fls . 206 a 238 , os 

cheques que diziam ter sido sacados em favor da Cia. e que não 

entraram em caixa, ficou provado justamente em contrario, e a 

fls. 76v. assim se manifestam os peritos: 

"As irregularidades encontradas , taes como fal
ta de discriminaçªo das contas recebidas para 
comprovar a relaçao diaria, falta de recursos 
para se verificar si o caixa José Gomes dava 
1mmediata entrada ou não da quantia recebida 
etc . , são oriundas mais dos systema de escri
pturação adaptado pela Cia. Brasileira de Ener
gia Electrica que mesmo do referido empregado , 
POIS QUE O CAIXA JCSE' G01!JIES NÃO ESCRIPTURAVA 
NEN~1 LIVRO CAIXA nem demonstrava de quem re
cebia dinheiros e valores . " 

Logo não puderam os peritos encontrar aquella im

portancia declinada pela Cia.Brasileira, que se baseou nos infor

mes do seu ''technico" . O Sr. Dr . 2 o Delegado Auxiliar do Estado 



• 

2 . 

do Rio de Janeiro , baseado nas informações do advogado da Cia., 

que preferiu depôr como testemunha (esta declaração só existe 

por parte do delegado e mais ninguem) fls . 211v. a 215 , não 

tendo conseguido apurar , nos depoimentos facciosos que tomou, 

qualquer importancia retirada da caixa pelo accusado e baseado 

no mesmo principio que adoptou para o arrolamento de um advoga

do, seu amigo, como testemunha, declarou que a 1mportancia do 

desfalque era de 77 :345$400. Onde ss.ss. encontrou esta con

clusão não podemos affirmar, porém, talvez tivesse sido ••• 

Sobem os autos ao poder Judiciário . Ali encon

tram desde logo a figura de '1ELCHIADES PICANÇO, Promotor de 

Justiça, integro , incapaz de pactuar com quem quer que seja 

para roubar o direito ao seu semelhante e, apesar das "aborda

gens" que recebeu (vide fls . 214, in fine) cumpriu o seu dever . 

Depois de ter opinado a favor do pedido da Cia.Brasileira , para 

que fosse feito novo exame de escripta (pois que , a este tempo , 

já havia a mesma sido acertada pelos "technicosr' em "contabili

dade" e em ndireito" , a soldo da mesma) terminou dizendo que os 

autos não apresentavam elementos de prova contra o accusado , 

como autor do desfalque, já agora não mais de 77 :345$400 , porém 

de 78 :469$200, apurado pela segunda pericia ll ! 

Foi esta a primeira vóz que se levantou contra 

toda essa infamia. A seguir, o Integro :Magistrado , primoroso 

cultor das letras juridicas, como o é o Dr . Affonso Rozendo 

da Silva, Juiz da 3a.Vara Criminal , na sua sentença, assim se 

. manifestou (fls . 133/133v. ) : 

'~Nque não é licito rrem razoavel e que um cida
dao fique ameaçado permanentemente, quando o 
Ministerio Publico,depois dos maiores esforços, 
conclue por dizer que os AUTOS NÃO OFFERECEM 
ELEMENTOS PARA QUE SE POSSA APURAR a responsa
bilidade cr1m1nal do accusado" 



Eis a segunda palavra que, . autori taria como é, 

deveria ser respeitada. Um Promotor de Justiça e um Magistra

do Togado proclamam dentro de um processo a innocencia do accu-. . 
sado l I.~s a Cia.Brasileira precisava do logar para um extran

geiro e os "causidicos", cuja consciencia de estomago está aci

ma da cabeça, famintos, esperando pela propina, continuaram nes

ta serie triste e degradante de infamias e vilanias ! 

Fez-se o processo administrativo . ão tiveram . ' . 
valor os quatro dias excedentes dos 90 dados como maximo por 

esse Conselho. Contra a Cia. Brasileira nada pega ! A figura 

de Mario Ramos, director da Cia. Brasileira e então mentor des

se Conselho, do qual foi Presidente , ainda punha e qispunha 

nessa casa l Vão os autos ás mãos do funccionario Dr. Luiz 

Carlos Peres, moço intelligente e que honra a classe dos fUn

ccionarios publicos do Brasil . Não se atemorizou. Cumpriu o 

seu dever e fez Justiça ao accusado l Conforme se verifica 

a fls. 122/128, opinou pela irresponsabilidade do accusado . 

Com isto não se satisfez a Cia. , da qual é Director o então 

membro desse Conselho Mario Ramos , e mentindo , faltando com o 

respeito devido a VV.EEx. , conseguiu, com esse ardil , uma vis

ta illegal do ~recesso , para entrar com nova "massaroca' de 

papeis, na esperança de poder fazer acreditar no que imagina

ra. k~s, novamente, o caracter, a dignidade e a obrigação do 

dever cwnprido se oppuzeram, e foi ainda o • Luiz Carlos . 
Peres que, a fls . 197 a 203 , opinou novamente pela innocencia 

do accusado , ap3sar de tudo quan.to. enxertara. nos autos a Cia. 

accusadora. ra, pois , um parecer que se levantava contra as 

infamias deste processo , em favor do accusado ! · 

Mas faltava ainda uma v6z e, por certo , uma das 

mais autorizadas dentro do processo . Era a opinião do Procura~ 



dor Geral. Os autos foram distribuidos ao 1° Adjuncto do Pr 

rador Geral Dr. Geraldo s. Farias Baptista. O que este illus

tre causidico diz, em qualquer Conselho ou Tribunal togado, au

gmentado da fórma por que o fez e calcado nos elementos que ci

tou, como se verifica a fls . 238v a 242V, seria o bastante para 

uma sentença absolvitoria ! Mas, assim não julgou esse Conse

lho e desprezou esse parecer rico de sciencia, rico de argumen

tação e de senso juridico e rico de indepcndencia ! 

Foi esse o quinto parecer que se manifestava em 

favor do accusado . .~s a voz desse Conselho, ainda assim, não 

se quiz manifest~ em favor do accusado , victima, como se acaba 

de provar , mais uma vez , da tyrania da C ia. accu~adora . 

VV.EEx. , rs . Conselheiros , precisam reconhecer 

que a unica pericia que representa a expressão da verdade é , in

negavelmente , a primeira , porque essa , quando se realizou , não 

encontrou "preparada" a escripta da Cia. , como aconteceu com a 

segunda pericia , e agora a terceira, que a encontrou mais aper-

feiçoada. Além disso, não se deiXaram fascinar os primeiros 

peritos , como os demais, pela opulencia do ouro da Cia. accusa

dora l 

Veio agora uma terceira pericia , feita illegal

mente, porque a esse Conselho falta com etencia para tanto , por

que , a prevalecer esse facto , será isso uma novação de processo 

e não um julgamento em gráo de recurso , como determinn. a Lei . 
N • Nao reconhecemos validade neste 1 CEIRO i' DE ESCRIPI'A, que 

apresenta cono desfalque a 1mportancia de Rs . 78 : 124~000 , isto 

é , uma terceira somma l 

las , afinal , qual é a importancia exacta ? 

77 :345$400, 78 :469~200, 78 : 124~000 , ou nada, como apurou a pri

meira pericia ? 

Não foram os mesmos livros e os mesmos documen-



J~ que serviram de b se ~~ra os exames ? o· ue 1rre-

gul ri ad n~ 1 wort cia ? 

jo '! da .;.)cripta e nada mais . 

or ue.ell- é fructo do" rr~n-

D'~l11 falt de identidade 

es o 9 m reconhecermos valor nest pe-

r1c1a, d termin da por esse Conselho , nada pr eis os m~is pa

ra de onstr ~ a . ua venal1dadc do a e escl recer este ponto 

principal:. Os peritos ultimas dizeM, lo6 o de 1n1c1o: 

"Os livros examinados se e contr . rev1st1dos · 
das ormalidades le aes ~ trinsecas e 1ntrin-
s cas , e toda do nt. Rf'l se.apresenta m per-
feita ordem. " 

Os primeiros peritos d1ZeQ: 
t 

fls . 75 , a resposta o primeiro 
a 1 1 to o· D 1 aào ·AúxiliR ; · · 
A fls . 77v - o livro razNo dos gr ndes·consum~
do es ' TI O D OL T O T , e 11 o 
povsuem reau1s1to alg1lln do authent1c1da o ou 
:l: C! bst~tu1 ;.'o, o P: c O O .t ' ', n:lo só 
pelos motivos apontados , como t~mbem pornue se 
cpre nta com e endns e~ sura em diversos 
pontos . 

C N N fls . 78: NRo se do o livro raz o de ndes 
co ~um1dor-s num rado, não podem os por.ltos 
responder af~ir tiva ou neg tivam nte . 

N • N ( ••• a exce_p ao deste ultimo , r~zao de Gr~ndes 
on~umidores , os de a1 possuem authentic:l.da.de , 

estao revestidos das fol lidades extrinsecas 
~ 1 s elo Cod1 Cot erciâl, isto é , são 
numer dos , encadernados , sellados e rubricados 

la J t d Co unerc1o do Di: tr1cto ede:r.al . 
trenhum delles~ entret· nto , te1 rubrica ou visto 
do Juiz de Co ercio da Com ca de rictheroy, 
estando 1 almente os balanços de 1929 a 1932 
lançados no Dinr1o , • . o VI TO D · UAL DER 
JUIZO, contra expressa deten inação do t·. l 
do decreto 5.746 , de 9 de dez mbro de 1929; 

e 1nalmentc, a fls . 78v: - as 1mport nelas re
cebidas são 1 nçadas englobadamente , tendo em 
vista o modelo adaptado e nto .1 o 1g1nal. · 

Hem sempre consta nAs r :Lacõ :S n1ar1:=~s o nume
ro dos cheaues aue eram tr ns eridos ,variando 
6r-a .com,óra sem 1nd1oacfío,NAO PODENDO s PERITOS 
N:. ,Iffi si as 1mportancias relativas a aual
nuer chonue se acha e1 ·lobada sob- o Titulo de 
Contas de Consum.1dore'"' , n. s J.Cl.çlçÕe~ Di:"~ri~s , 
em virtu c de n; o h v r deccrim na.c~o d s con
tns recebidas . 



4. 

Os segundos peritos , já mancomunados com a Cia.Brasileira, 

não puderam deixar de responder de f6rma diversa aquelles que-. 
sitos e assim se manifestam: 

I 

A fls. l47v - Sua escripturação entretanto foge 
ás normas estabelecidas pelo art. 12 do Codigo 
Commercial, de vez que ella é feita em f6rma 
s1nthetica, apenas com referencia ao Livro "Dia
rio Auxiliar", tambem denominado registro de 
comprovantes s queÁ mo IGUATh NTE 'VESTIDO 
DAS FORMALIDADES Cil INDICADAS e de ser escri
pturado diariamente, POR SER T ffiE1 SINTHETICO, 
faz com que não haja na escripta a individuação 
e claresa exigidas pela lei. 

a fls. 150 - O livro "Razão de Grandes Consumi
dores'', ao qual nos referimos no quesito 5° da 
Cia. Brasileira de Energia Electrica, de que ac
ceitavamos como conta corrente ou mesmo "ficha
rio", E' CONSTITUIDO DE FOUf.AS SOLTAS e por este 
motivo é que lhe demos esta ultima denominação . 
NÃO ~! REQUISITOS DE AUTHENTICIDADE ou INSDBSTI
TUIÇ!O, nelle se vêm emendas e rasuras. 

a fls. 150 e 15lv - Não sendo o livro "razão de 
Grande~ Consumidores" numerado, não podem os pe
ritos responder affirmativa ou negativamente. 

fls . 15lv - Nenhum delles,entretanto~ tem rubri
ca ou visto do Juiz do Commercio da vomarca de 
Nictheroy, ESTANDO IGU~~NTE OS BALANÇOS de mil 
novecentos e vinte e nove a mil novecentos e 
trinta e dois lançados no Diario sem o visto 
de qualquer Juiz contra DISPOSIÇ O EXPRLS A DE 
LEI. 

Fls. 151 - As importancias recebidas são lança
das englobadamente, tendo em vista o modelo ada-
ptado e junto em original. 

~ls . 15lv. - Dada a impossibilidade de chegarem 
a uma prompta conclusão, confrontando-se os re
cibos em poder dos consumidores e juntos aos au
tos, com os lagçamentos no Diario e nas elações 
Diarias, por nao individuados estes, com os re
spectivos dados no livro em questão , os peritos 
apoiam a presumpção da existencia do desfalque, 
nas conferencias feitas nos instrumentos offere
cidos (livros~ocumentos e comprovantesÍÁ) e 
INFORMAÇOES Prw;STADAS NO CURSO DA PERIC ( l ! ! ) 

A fls . 164v. - O livro exhibido "Registro de 
Comprovant~s·" é escripturado diariamente, sem 
individuaçao e claresa e assignalando sintheti
camente· a procedencia dos lançamentos nelle 
feitos. 



fls . 166 - O com rovante apresentado é copia 
da conta de dezembro de 1932, na 1mportancia de 
14:456 100. Nesse comprovante NlO E VIA QU~ 

R ASSIG NA: OU D~LARAÇAO DO CAIXA. Pela 
verificação arithmetica procedida

6 
conforme ex

plicação contida na resposta ao 2 quesito da 
Cia . Brasileira~ os peritos ACCEITAM-N 10 CQ1 O 
vmDADEffiO ( !! . ) . 

fls . 166v - o comprovante exhibido pela Cia. é 
uma copia da conta da Cia. de Uzinas ~~tallurgi
cas referente ao mez de janeiro de 193~ 1 na im
:Ps>rtancia de 14:44~200.2. O SE VENDO M MES [A 
QP UER ES CRIPTO OU AS~IG TURA DO CAIXA ( ! ! ! ) . 

ora, senhores 1~mbros do Conselho Nacional do 
N • N Trabalho, VV.EEx. que terao de julgar, proclamarao, por certo, 

bem alto, a innocencia do accusado , ante essa monstruosidade, 

que aqui se encontra. ada menos de seis peritos foram chama

dos para apurar o que existia na escripta. Dois delles concluem 
.. 

seu laudo sem poder determinar 1mportancia ou dizer que houve 

qualquer desfalque; os dois seguintes, já empregados pela Cia. 

Brasileira, Chegaram, por via de "calculos matematicos" e de 
~ 

"presumpção", levando em conta copias de contas, sem qualquer 

assignatura do accusado, e dando-as como recebidas , "arranjan

do" um desfalque de 78 :469 200. Todos esses quatro peritos 

dizem que a escr1pta e os documentos não ,estão §!!. ordem, citam 

mesmo dispositivos de lei não observados pela Cia. Brasileira, 

pelos quaes é passivel de rigorosa pena por parte da Fazenda 

Publica. Que os livros, alguns delles,nem numerados estavam 

e que outros se encontram rasurados e que os lançamentos eram 

~lobaes e sintheticos !!! .. • 

Pois bem, senhores Conselheiros , vêm agora os 

dois ultimos peritos, com a rompancia de que têm seus titulos 

registrados, etc., etc., e dizem justamente o contrario daquillo 

que apuraram aquelles quatro peritos l E1 crivel semelhante 

cousa ? 



5. 

Poder-se-á acreditar nos novos documentos apre

sentados aos peritos nomeados pela propria companhia interessa~ 

da, por ella pagos, quando dentro do processo já se encontra o 

protesto feito perante o Juiz da 3a.Vara Criminal de ictheroy 

contra a adulteração dos doaumentos apresentados á primeira 

pericia ? 

· Que não teria praticado, em 20 mezes, a Cia. 

Brasileira, tempo em que se vem desdobrru1do este processo em 

demarches lentas e prejudiciaes ao accusado, na sua escripta, 

que está ao seu inteiro dispor ? 

Não reconhecemos valor nesta terceira pericia, 

nem o poderiamos fazer, em face da lei e da Justiça, porque: 

a) - falha competencia a esse Conselho para determinar tal 

cousa, porque,a ser isso admittido , seria uma· novação de 

processo , em detrimento da justiça; 

b) - porque os peritos foram nomeados exclusivamente pela Cia • 

. interessada, que os pagou regiamente, official e particu

larmente; 

c) - porque ao accusado não foi permittido assiStir ao exame, 

conforme determina o Acc6rdão de fls. 244, no seu item 1°, 

mas,sim, foi convidado para apresentar quesitos; 

d) - porque esse Veneravel Conselho não determinou novo exame 

de escripta,·tanto assim que pede esclarecimentos de pon

tos determinados no item 3°, letras -a-, -b- e -c-. 

E' por tudo isso , senhores .membros do Conselho, 

que o accusado não entra na analyse da troca do Presidente do 
• 

Inquerito, o que se verificou s6 porque o primeiro disco1dava 

das instrucções impostas pela Cia; pela falta de intimação 

para acompanhar os trabalhos de pericia ou de verificação dos 

pontos pedidos por esse Conselho; pela nullidade do represen-



tante do sjndicato, que é inimigo pessoal do accusado, bem 

como do presidente, que foi uma das testerunhas falsas neste 

processo e que, em occasião opportuna , prestará contas á Jus

tiça Publica, e outras ~ullidades mais,que VV.EEx. poderão 

verificar e affirmar, desde que queiram e desejem praticar 

Justiça. 

Não nos podemos conformar que, diante da pala

vra de um Juiz, como o é o Dr. Affonso Rozendo da ilva, que, 

em luminosa sentença, declarou que não existiam indicies da 

prova do crime imputado ao accusado , não obstante o trabalho 

estafante do seu Promotor de Justiça ; 

Não nos podemos conformar que, deante da affir

mação, em parecer dado nos autos pelo integro Promotor de Jus-. 
tiça, Dr. Melchiades Picanço, que declara que , depois de ter 

feito os maiores esforços para conseguir indicies , siquer, do 

crime imputado ao accusado, é obrigado a dictar parecer contra

rio, parecer DICTADO PELA SUA CONSCillNCIA JURIDICA (fls . 214, 

~fine), opinando pela innocencia do accusado; 

Não nos podemos conformar que, deante da affir

mativa do funccio~ario digno e de caracter desse Conselho, 

Dr. Luiz Carlos Peres , que, por duas vezes , em grandes , longas 

e criteriosas informações, proclamou a innocencia do accusado, 

apesar dos documentos enxertados pela Cia . ~ccusadora; e final

mente, 

Não nos podemos conformar que, deante do lumino

so, intelligente , justo, explicito e juridico parecer do Dr. 

Geraldo s. Farias Baptista, 1° adjuncto de Procurador Geral 

desse Conselho, no qual proclama a innocencia do accusado e 

opina para 9-ue o mesmo volte ao trabalho incontinenti, venha 

esse Conselho a duvidar dessas todàs affirmativas para conde-



M.-

mnar o accusado injustamente ! 

Cia.Brasile:1ra não lhe faltam recursos de qual· 

quer especie para subornar. Os seus causidicos dizem e apre

goam que este processo se prolongará por tempo indefinido e, si 

for julgado, será contra o accusado. Affirmam-n'o publicamen

te . Tripudiam sobre VV.EEx. Fazem nascer os odios e os dese

jos de vindicta contra esse Conselho, porque pré-julgam o pro

nunciamento de VV.EEx. , com uma indisfarçavel hypocrisia, que 

revolta, ennerva e envergonha ' • •• • 

Deante de tudo isso, senhores membros do Conse

lho Nacional do Trabalho , o accusado nada mais espera do que 

ver confirmaOC6aquelles cinco pareceres de quatro pessôas,em 

favor do accusado, que são de homens incorruptiveis, mesmo por

que ao accusado, que está na miseria ; que vive torturado; que 

já perdeu uma filha em maio deste anno , por não lhe poder dar 

os medicamentos necessarios , porque a isso não lhe permitia sua 

situação de miseria, seu credito abalado; que já foi despejado 

da casa em que residiu longos annos, por falta de pagamento de 

alugueis; nunca , jamais seria possivel conseguil- o. 

Deante de tudo isso, só quer e espera o accusa-

do 

JUSTIÇA. 

Rio de Janeiro,/vt;Lc_ ~~ 



• 



Exmo .Snr. presidente do conselho Nacional do Trabalho . 

TRAB LHO 
_.~_ ~fib r 

1.,~..._ 

seu advogado infra assignado , nos autos do 

tivo a que responde o seu empregado José Pereira Gomes, ~e tendo 

o accusado obtido vista do processo ara dizer sobre a pericia 

effectuada nos livros da Suppte ., é a presente pararequerer a 

v.Excia . se digne mandar conceder vista do mesmo processo á Supte . 

para identioo etfeito. 

Nestes termos , 

P. DEFERIME Nl'O . 

21.DEZ.1934 



A vendo .ompanhia Brasi eira de 

Ener~ia EJ~ctricA o tido vista do pre.ente processo, de

ois dA n~nifestAç~o do reclamnnte em o documento de fls. 

321 ~ 326, confonne o de8,~cho tetro do 1r. PrcsidPnte, 
• 

nestl't data COlapFJreceu a este Gecç""o o Advogado dA mesmA 

ue depois de ter tomado sciencia do al li o despAcho 

o ia peti Ão (f <i. 32? ), asGou exaltlina.r o presen-





Exmo . nr . presidente do conselho Nacional do Trabalho 

I 

anonyma com séde nesta capital, á venida Rio Branco, h 0 137, 12° 

andar, por seu procurador abaixo assignado, requer .a v. 'xcia . se 

digne mandar juntaa, aos autos do inq mri to admi lis trati vo promo

vido contra o seu ex-empregado José Pereira Gomes (processo n° 

- -5 . 446-33) a procuraçao e as razoes annexas . 
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concede todos os poderes em direitos pormittldos para que, em nome d'elle- Outorgante- , como e presente fos e 

possa em juizo ou fora delle, requerer, allegar, defender todo o seu direito e justiça em quaesquer cau as ou demandas cíveis 

ou cr·imes, movidas ou por mover, em que elle Outorgunte for Autor ou R o , em um ou outro fôro, fazendo citar, 

offorecer acções, llbellos, excepções, embargo , suspeições o outros quaesquer artigos, contradictar, produzir, inquerir, rein

querir e contestar testemunhas; dar de suspeito a quem l'ho fôr; compromissar-se ou jurar decisoria e suppletoriamente 

por elle Outorgante--; fazer prestar taes compromissos e dar taes juramentos a quem convier; assietir aos termos, de 

inventarias e partilhas, com as citações para elles: assignar autos, req11erimentos, protestos, contra protestos e termos, ainda 

os de conflssao, negaçElo, louvaçao e desistencia; appe llar aggravar ou embargar qualquer sentença ou despacho, e seguir 

esses recursos até maior alçada; fazer extrahir sentenças; requerer a execuçao deltas e sequestros; assistir a quaesquer 

actos judlclarios, para os que lhe--concede--poderes illimitados; pedir precatorias, tomar posse; vir com embargos de 

terceiro senhor e possuidor; juntar documentos e torna-los a receber; variar de acções e intentar outras de novo podendo 

substabelecer em um ou mais procuradores e os substabelecidos em outros, ficando os mesmos poderes em vigor e revo

ga-los querendo, seguindo suas cartas de ordem e avisos particulares, que, sendo preciso, ser!lo considerados como parte 

desta. E, tudo quanto assim fizer o seu procurador ou substabelecidos, promette, haver por valioso e firme, reservado 

para sua pessôa, toda a nova citação. Assim o disse--, do que dou fé: e me pedi --este instrumento que, lhe li 

e ?I__te~~temu~as, e, ac 
e~ . 

-------
Este traslado ni o paga sello, ex-vi do n. 11 do art. 30 do Regulamento que ba 

com o Decreto n. 17.538 de 10 de Novembro de 1926. 
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Pela CO.MP. NHIA. BRASILEIR& DE ENERGIA ELECTRIC • 

• 

EG REG IO 00 NSELHO • 

-os autos deste inquerito , bojudos como sao, e a nature-

za deste processo, - desvio de dinheiro - , dão, á pri rteira vista , 

a impressão incommoda de que se vae debater uma questão de fasti 

diosa complexidade . 

Expondo-a, com methodo e clareza, como irsmos fazer, mos-

, -traremos ao Conselho, todavia , que ella e passivel de reducQaO a 

fomulas simples . Para tanto se faz mister que, de inicio, expli

quemos ao conselho qual o pxocesso que a companhi a adepta na sua 

Contabilidade para escripturar o recebimento de suas contas . E ' 

o seguinte : 

No fim de cada dia o Caixa organiza uma "Relação Diaria 

de Caixa", na qual lança todos os recebimento s effectuados no mesmo 

dia . Esse lanQaiJ)3nto , em relt:Ção ás oontas dos consunidores em 

Nictheroy, ~ feito por importencia global, isto é, sem a indicaQão 

detalhada e em separado, de cada conta paga. Em relação ás contas 

recebidas de consumidores estabelecidos em Petropolis 0 nome des-- - ' 
ses consumidores e a importancia de cada conta por elles paga , são 

sempre individuados nessa "relação diaria" . 
ssim, sempre que a 



.. 
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Oampanhia Petropolitana e Matheis & Cia . , ambas estabelecidas 

~ Petropolis, liquidam uma conta de força, o recebi~nto dessa 

conta é descripto, com toda a clareza na "Relação Diaria de Caixa" , 

para que se possa dar o correspondente aviso á Secção de Petropolis. 

A "Rela:(ão Diaria" levantada pelo Caixa, é sem perda de 

tempo, remettida á contabilidade, acompanhada dos talÕes ~ compro

vantes referentes a oada um dos recebimentos cuja samma perfaz o 

total constante da relação . Esses comprovantes, no caso de peque

nos consumidores, são representados pelos canhotos das proprias 

contas, e no caso dos grandes oonsumidores, são representados por 

copias das facturas originaes. Por essa fonna, comquanto na "Rela

ção Diaria de Caixa" figurem apenas os recebimentos pela sua impor-
, 

tancia g1obaL, sem a correspondente individuação (com as excepçÕes 

já apontadas), é facil verificar pelos comprovantes annexos á allu

dia "relação" os nomes dos con:sumidores que pagaram as suas contas 

e as importancias pagas . 

De posse das "relaçcits diarias" da Caixa e dos respectivos 

comprovantes, a contabilidade lança no livro '1Caixa-Recebimentoa" 

as 1mportan oi as globaes cons tantas das mesmas relações. Assim, si 

na "relação di aria" de Oaixa se diz : "Recebimentos nesta data -

contas de Consumidores - Rs . 21:301 700", esse mesmo lançamento, 

sem maiores detalhes, á reproduzido no "Caixa-Recebinentos" . Tal 

qual occorre com as "relaçÕes diariaa" de Caixa, apenas em relação 

ás contas dos consumidores de Petropolis se faz no livro "Caixa- Re

cebimentos a necessari a irrli viduação . 

Feitos esses lançamentos no livro "Caixa-Receb 1m.ento s" , 

a contabilidade extráe então dos comprovantes qU3 acompanham a re

lação diaria de Caixa as contas relativas aos grandes consumidores , 

.. -que sao entao escripturadas separada e individuam.en te no livro "Ra-

zão - Grandes Consumidores" • 

• 
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os lançamentos nos livros "Caixa-Recebimentos" e "Razão

Grandes Consurnidoresn são effectuados no dia 1.Inne dia to áque lle em 

que é organizada a correspondente relação diaria de Caixa. 

Tal é, em suas linhas geraes, o systana posto em pratica 

pela companhia para a escripturação das contas recebidas de seus 

consumidores. Considere-se qm são em numero de mui tos mil os pe

quenos consumidores de força e luz, e canprehender-se-á, desde logo, 

a absoluta impossibilidade material de se lanç~r em um unioo livro, 

' -amao, diariamente , todos os detalhes rala ivos a oada uma dessas 

pequenas contas. O dia seria pequeno para esse serviço. Dahi a 

esoripturação synthetioa adaptada em todas as emprezas importantes 

de serviços publicas, e já generalizada, em relação ao livro "Dia

rio", pelo menos, nos bancos e grandes estabelecimentos oommerciaes 

e industriaes. 

Exposto , por essa forma, o processo de escripturação ada

ptado pela Companhia, torna-se faoil acompanhar este inquerito. 

José Pereira Gomes era, como Caixa da Companhia Brasileira 

de Energia Electrica, o responsavel pelo recebimento de todas as 

suas contas. Era , por esse motivo, quem organizava as "RelaçÕes 

Diarias de CaiXa" acima nsncionadas, assignando-as ! entregando-as 

á Contabilidade da Companhia. 

José Pereira Gomes é accusado de não haver recolhido aos 

cofres da Companhia Rs. 78:124 000, correspondente a diversas contas 

cujas impor tan oi as recebeu e embolsou. os peritos que procederam 

ás diligencias determinadas pelo accordam do Egregio conselho Na

cional do Trabalho de 29 de Maio de 1934 proclamam peremptoriamente 
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essa responsabilidade, a fls. 292 na resposta ao 34° quesito fonnula

do pela commissão de Inquerito : 

"Concluimos ser José Pereira Gomes responsavel 
~desrâlque dãilts.~l34$000, pois, da rãlta 
~ encontrada , - isto ê, Rs . 76:469$200 - dedu
zimos a quantia de Rs . 345 200, valor da conta do 
Forte de Imbuhy, de Julho de 1932, a qual, embora 
tenha sido paga, conforme carta de aviso do commando 
daquelle Forte, não se esclareceu, por esta mesma 
carta, ter sido recebida pelo accusado. 

Em consequencia os peritos declaram que o accu
sado é responsavel pelo desfalque da importancia acima 
alludida de Rs . 78:124 000". 

Essa importancia de Rs. 78:124$000, é oonstituida de 7~ 

parcellas correspondentes a outras tantas contas, conforme relação 

pormenorizada constante .destes autos de fls. 293, conferida e jul

gada certa pelos peritos {re sposta aos que si tos 1, fls. 280). 

Para chegar á conclusão que chegaram, não tiveram necessi-

dade os Senhores peritos, nem de provas circumstancias, nem de pre

sumpçÕes, nem- o que é mais significativo e importante ainda-

~ proprios livros ccmmerciaes da companhia. A. prova de que se 

utilizaram foi a mais directa e insuspeita possivel ,· por isso que 

consistiu, quasi que exclusivamente, em doctiilentos assignados 

PELO PROPRIO ACCUSADO. 

Na verdade, não é possivel a pennanencia de qualquer 

duvida sobre o facto de haver o accusado recebido as 71 contas 

relacionadas a fls. 293 na importancia de Rs. 78:124 000. 

E' o seguinte o quadro geral desses recebimentos : 
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A. contas de consumi dores particulares rec~bidas 
PESSOALMENTE por Jos~ Pereira Gõmes e nao re
oolhidãs : 

nata de 
Mez e .Anno --- Re oe'6 Imen to Dn.;portanoi 

Matheis & Cia. Mar~o-1933 ll-AbrU-33 2:538 000 
Cia.com.e Navega~ão: 

Ilha do CajÚ Mar~o-1933 17- br:U.-33 4:087 700 
Sta.Clara e S.Joaqutm " " " " " 11:897 100 
Moinho de S ta. cruz " " " " " 1:845 200 
Dique Lahmayer " " " " " 6:217 700 

Cia. Petropolitana Fev.-1i33 10-Marlo-33 7:628 200 
Oi a. Bras. Usinas Metallurgloas Mar~-1933 12- br 1-33 13:834 400 

SOB-TOTAL 48:048 300 

B. contas de re~artiçÕes Eublioas recebidas 
PESSO IMENTE por Jose P cre ira Gomes e 
nao reoolEiaas 

Data de 
Mez e Anno Rece'61mento Dn.portanci ---

Forte de s. Luiz Mado-1932 27-Maio-1932 255 000 
" " " -Força Abr 1-1932 27 -Mai o-1932 255 000 
" " " tt JUnho-1932 30-Junho-932 270 300 
" tt " " gcsto-1932 31-Agosto- 32 255 ' 000 
" " " " Set . -1932 30-Set.-1932 255 000 
" tt • " -Luz Mai.!o-1932 27-Maio-1932 95 900 
" " " " Ab 1•1932 27-Maio-1932 51 000 
" " " " Junho-1932 30-Junho-932 145 700 
" " " " 

.Agcsto-1932 
~1-Aé!PStO- 32 140 800 

" " tt " Set . -1932 30-Set.-1932 9 00 
Forte de Dn.buhy Junho-1932 30-Junho-1932 24. 000 

" " " Agosm-932 31- gosto-1932 32 300 
" " " Set . -1932 30-Set.-~932 31 500 
tt " " out. -1932 31-out .-1932 281 100 

" " " Nov . -1932 30-Nov.-1932 194 600 
" " " nwz. -1932 31-Dez.-1932 271 700 

1° Batalhão de caçadores Junho-1932 30-Junho-1932 24 800 

" " ft " gosto- 932 31-0ut.-1932 69 400 

" " " " set .-1932 31-out.-1932 49 000 
correios e Te1egraphos Fev.-1932 28- bril-1932 318 200 

" " Mario-1932 28- bri1-1932 370 600 
" " br 1-1932 15-Julho-1932 861 400 

" " Maio -1932 15-Julho-1932 850 200 
" " Junho-1932 15-Jullho-1932 971 300 

" tt mulho-1932 25-out.-1932 847 900 

" " A.g>S'tD-1932 25-out.-1932 913 900 

" " Set .-1932 30-Dez.-1932 968 500 

" " out.-1932 30-Dez.-1932 853 700 

" " Nov.-1932 30-Dez.-1932 770 100 
" " Dez .-1932 30-Dez.-1932 538 100 
" " desligado Fev.-1932 28- brU-932 318 200 
" " tt Mar~o-932 28- bril-932 370 600 

TRANSPORTAR 12:961 500 



Rep . dos Te1egraphos 
-V11la Parei ra Carneiro 

Fortaleza de Sta. cruz 
" " " Seotor do Leste 

" " Dele gaoia Fis oal 
" tt 

" " 
" " Inspectoria gricola 
" " 
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Mez e Anno 

Fev. -1932 
Março-932 
A.bri1-932 
Maio-1932 
Junho- 932 
Julho-932 
.A.gosto- 32 
Set . -1932 
Nov. -1932 
Dez. - 1932 
nez . -1932 
Dez . -1932 
Julho-932 
out . -1932 
Março-932 
Julho-932 
A.gosto-32 
Set . -1932 
Julho-932 
.Agosto-32 

nata de 
R e o e b iine nto 

TRANSPORTE 

28- br11-1932 
28- br U - 1932 
15-Julho-1932 
15-Ju1ho-1932 
15-Julho- 1932 
25-0ut . - 1932 
25-out. - 1932 
30- Dez,- 1932 
30-Dez . - 1932 
30- Dez.- 1932 
31-Dez . - 1932 
31-vez.- 1932 
30-Julho-19 32 
31-0ut . - 1932 
21Y0Ut . - 1932 
21-0ut.- 1932 
21-out . - 1932 
21 - out.- 1932 
21- out . - 1932 
21-out.- 1932 

SUB-TOTAL 

Importancia 

12:961 500 

20 400 
20 800 
26 900 
17 500 
2B 300 
39 200 
51 400 
18 400 

5 300 
3 300 

978 400 
306 000 

77 500 
61 200 
7 500 
19 600 
31 400 
55 900 

5 300 
5 300 

14 : 606$700 

o. contas recebidas por Rubem Lopes, ENTREGUES 
por Rubem Lopes a Josê Pereira Gomes e nao 
recolhidas por 3osê Pereira Gome s : 

Mez e Anno ReR&~!mHato 
Cia . Bras.usinas~tallurgicas Fev. -1933 17-Mapço- 1933 
Forte de S .Luiz - Força Maio-1932 31- Maio- 1932 

" " tt " Julho-932 30-Julho-1932 
" " " - LUZ 
tt tt " " Forte de llJlbuhy 

1 o Batalhao de Caçadores 
" " " tt tf " 
" " " tt tt " 
tt " 

Maio-1932 31-Maio -1932 
Julho-932 30- Julho-1932 
Maio-1932 31-Maio- 1932 
bri1- 932 25-Maio- 1932 

Maio-~932 31- Maio- 1932 
Julho- 932 30-JulhoM1932 
out . -1932 31-Dez . - 1932 
Nov. -1932 31-Dez .- 1932 
nez . -1932 31-Dez . - 1932 

SUB-TOTAL 

TOT GERAL 

Impor tono ia 
13 :37 ' 900 

255 000 
255 000 
107 300 
116 300 
299 500 
191 800 
269 300 
151 000 
130 600 
126~ 500 
191 800 

15:469iOOO 

78 :124 000 

Resumindo:-
eontas não recolhidas por José Pereira Gomes 

A. contas particulares recebidas pessoalmente 
por Jos ~ Pereira Gomes • • • • • • • • • • • • • • • • 48 :048 300 

D~ contas do Governo recebidas pessoalmente por 
Jos' Pereira Gorm s • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14: 606 700 

c . Contas re ce.bidas por Rubem Lopes e entregues 
por Rubem Lopes a José Pereira Gomes • • • •• •••• 
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A prova de que Joáé Pereira Gomes recebeu pessoalmente 

as contas mencionadas sob o grupo "A" e supprida, não só pela 

confissão do proprio accusado 

a fls. 31 v. e 32, como tambem 

pelos proprios recibos originaes 

assignados pelo accusado 

e examinados pelos contadores que procederam ás duas pericias 

realizadas no correr do inquerito policial {fls . ~48 e l49v.). 

A prova de que José Pereira Gomes recebeu pessoalmente 

as contas discrimidas no grupo "B" é fornecida pelas 

certidÕes officiaes 

passadas pelas repartiçÕes pagadoras (Vide fls. 147v. e 148 e a.. 

fls. 293, as diversas datas em que elle recebeu essas contas). 

A prova de qw José Pereira Gomes recebeu de Rubem Lopes 

a tmpartancin de Rs. 15 :469$000 , correspondente ás contas descriptas 

no grupo "C" é fornecida pelos peritos que em resposta ao quesito no 

6 aff'irmam que Rubem sempre entregava as contas, que recebia, a José 

Pereira Gomes 

"acompanhadas de demonstraçÕes, nas quaes (Rubem ~, 
Lopes) mencionada os valores das diversas rubricas 
arrecadadas, delles destacando-se os recebimentos 
effectuados de grandes consumidores, industriaes e 
do Governo (fls . ) V 

.Aliás, o proprio accusado se incumbe de corroborar essa 

pzova. Da importanoia total de Rs. 15:469$000 recebida por Rubem 

Lopes, a quantia de Rs . 13 : 374$900 corresponde a uma unioa conta da 

companhia Brasileira de Usinas Metall urgi cas . Essa conta f'o 1 paga 

a Rubem Lopes, no dia 1? de MaD<O de 1933, pelo cheque no 561.535, 

de igual valor, da ma sma companhia (Vide o segundo laudo p3 ri c i al 

a fls . ) • Pois bem. o proprio accusado, na relação diaria de 
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Caixa no 64 de 1? de Março de 1933, 

por elle feita e assignada, 

dá esse cheque em seu poier e delle presta contas (Resposta dos 

peritos aos 18, 20 e 21 qt:esitos, a fls. 285 e 286). 

E' impossi vel a conourrencia de elementos de convi CQão 

mais robustos do que esses : certidÕes officiaes e documentos as-

signados pelo proprio accusado. 

Tanto basta para deixar fÓra de toda e qualquer duvida 

razoavel que J'osé Pereira Gomes recebeu essa quan tia de Rs.78:124 000. 

Q,uanto á prova de qt:e el1e se apropriou de todo esse dinheiro, dei-

xanda de recolhel-o aos cofres da Companhia, temol-a, esmagadora e 

definitiva nas "RelaçÕes Diarias de Caixa" 

preparadas e assignadas 

pelo proprio José Pereira 

Gomes. 

E' o que declaram os peritos, s em contestação ,a fls. em 

resposta ao 2° quesito (Vide tambem fls. 154, 154v. e 155). 

rgumen tará, tal vez, o acousado, para fazer contusão, qua 
• 

nessas "Relações Diari as de c:aixa" as contas recebidas não eram es'

pecificadas, uma por uma, e sim incl uidas em sua i w.portancia global, 

não sendo pos si ve~, portanto, a verifi OaQão da falta de entrada de 

nenhuma conta determinada. O subterfugio não pega. J'á se disse -

e disso o accusado parece querer se es Í-:!.ueoer- qm algumas contas, 

como as de Petropolis, sempre foram descriptas e individuadas nessas 

relaQÕes, o que não impediu, conforme se verá mais adeante, que o 

accusado dellas ~ apropriasse tambem. Mas pondo-se de parte, por 

um momento, essas contas de Petropo1is, é facil mostrar como, de 

qual.quer maneira, não tem razão o aoousado. 

_ _.. 

• 
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As relações diarias de Caixa apresentadas tÍ Contabilidade 

da empreza no periodo em que occorreu o desfalque - de 28 de Abril 

de 1932 a 20 de Abril de 1933, - foram sempre preparadas e assigna

das pelo proprio José Pereira Gomes (com uma unioa excepção), e é 

claro que José Pereira Gon:es não póde allegar agpra que recebeu e 

prestou contas de importancia maior do que aquella que foi por elle 

declarada nessas relaçõea. Si, para seguirmos a argumentação vicio

sa do accusado, admittirmos que a empreza agiu criminosamente , t!Q

cando por outros, os comprovantes que o accusado originariamente 

juntára ás alludidas relações diarias, - (um verdadeiro absurdo, 

que exigiria a connivenoia de todos os empregados da contabilidade 

da empreza), forçoso é confessar que, mesmo assim, estariamos sem

pre e sempre deante de um desfalque de Rs. 78:124$000, cujo respon

savel seria ainda o Caixa da companhia. A unioa differença seria que 

esses 78 :124.lPOOO seriam representados, não ma.i s pelas contas mencio

nadas nos grupos "A", "B" e "C" e s 1m por outras contas cujos compro

vantes teriam que ser excluidos das relações diarias para dar en

trada ás dos grupos "A'', "Bn e "C". 

Para mostrar quan m é irrelevante, Q.e qualquer forma, a 

duvida levantada pelo accusado, ponham-se de lado, por um instante, 

as contas que, segundo elle, não eram discriminadas, nas rel açÕes 

diarias, e cuja falta de recolhimento, por não haverem sido discri

minadas, não pÔde, segundo elle, ser verificada com segurança. 

Já vimos que o recebimento das contas da companhia Petro

politana e Matheis & Cia., era sempre individuado, 

nominalmente, com detalhes referentes a 

cada conta, 

· nas Relações J.Jiarias de Caixa. E• o qua esclarecem os peritos em 

resposta aos que si tos 9 e 13. s contas de Matheis & Cia.,e com-

.. 
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panhia Petropolitana 

"eram sempre mencionadas taxativamente nas rela
çoes, porque, tratan&i-se de fornecimento a 
consumidores da divisao de Petropolis, tinha-se 
por f!m o destaque para aviso i~~edia to á mesma 
divisao". (fls . ) • 

Examinando-se as contas incluidas no grupo "A", acima, 

deparamos com as seguintes 

conta de Março de Matheis & Cia . , no valor de 2:538.~000 
conta de ~·evereiro da Cia. Petropoli tana no valor de 

Rs . 7 : 628$000 . 

Pois bem. A primeira dessas contas foi recebida por 

José Pereira Gomes~!!_ DE .ABRIL 12! 1933 . E' o que provam 

~ recibo original FIRMJ.ro PELO PROPRIO JOSt PERE:rn 

GOM&S , qw os Senhores pe ti tos encontraram junto aos 

autos do inquer.tto policla~ e cuJa copia photostat ica 

vae a fls . 29ô. 

E' o que constataram tambem os Semhores peritos na respos

ta ao 14° q wsi to . E é o q w confessou o proprio accusado, ao de

p6r perante a Commissão de Inquerito (fls . 3lv. e 32) . 

No entanto, de nenhuma das "RelaçÕes Diarias" de Caixa 

preparadas e assignadas por José Pereira Gomes 

desde esse dia - 11 de Abril - até o dia em que foi suspenso -

20 ~Abril-, de nenhuma dessas relações consta 

o recolhin:ento dessa conta do mez de ÇO 

de 2 : 538 000, de Matheis & Cia • 

.. 
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Entretanto, da Relação Diaria de Caixa 

preparada e assignada pelo accusado 

no mesmo dia li de Abril (data em qtE o accusado recebeu a allud.ida 

conta de MA.RQ O, de Ma the is & C ia., de Rs . 2:358 00), consta 

~ desta~ue, isto ~~ individuado 

o recebimento de mn.a outra conta, de mesma firma, do mez de ~

BEIRO, na importancia de Rs . 2:350$000 . 

O que aconteceu, é obvio . A conta de Matheis & Cia., 
... 

de FEVEREIRO {Rs. 2 : 350 000) nao havia si do recolhida. Por isso, 

ao receber a conta de MARCO (de Rs . 2 :538$000) , José Pereira Go

mes utilizou-se da importancia respectiva para dar entrada na conta 

de FEVEREIRO, deixando assim em aberto a conta de MARQO. 

Não se pÔde imaginar prova mais completa de um desvio de 

dinheiro. De um lado , um documento assignado no dia 11 de bril de 

1933, pelo proprio accusado, provando que o dinheiro da conta de um 

mez foi por elle recebido ( copia phota\tatioa do recibo original 

assignado pelo accusado vae a fls . 296); de outro lado, outro docu

mento , tambem assigna.do !!2_ mesmo di a, ~mesmo accusado (Relação 

Diaria n° 86, de 11 de Abril) provando que elle se utilizou desse 

dinheiro para dar como recebida a conta· de um mez anterior (respos

ta aos que si tos 11 , 12 e 13). 

Foi o que tambem oooorreu com a conta da companhia Petro-

politana, de Rs . 7 : 628$200, acima mencionada. Essa conta foi re-

cebida por José Pereira Goms ~lO .9!. Março de 1933. E' o qw 

se v~ 

~ recibo original E.Q.R §ill. PROPRIO FIRMADO, 

que os Senhores peritos encontrarem. junto aos 

autos do inquerito policial e cuja copia photos

tatioa vae a fls . 295 • 

... 
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Vejam-s e ainda a resposta dos peritos ao 10° quesito 

(fls. ) , e a confissão do proprio accusado {fls. 3lv. e 32). 

Não se p6de contestar, portanto, o recebimento desse di

nheiro, por José Pereira Gomes. E não se póde co ntestar, tambem, 

que elle jamais o recolheu. De nenhuma das "RelaçÕes Diarias" 

"por elle preparadas e assignadas" 

entre o dia lO ~Março e o dia de sua dispensa, consta 

o recolhimento dessa importanoia de Rs . 

7:628 200, recebida em lO de Março. 

E, no entanto, devia constar, discrtminadan:snte, por 

se tratar, de uma conta da Secção de Petropolis. 

Poderiam.os ficar aqui, Egregio conselho, com a prova 

desses dois deslises. 

Mas o novello é grande, e ha muito por desfiar. 

A principio José Pereira Gomes limitou-se a "jogar" com os 

dinheiros confiados á sua guarda. Os peritos, em re sposta ao que

si to n° 7, dão um exemplo desse jo :o perigoso em que, de lance em 

lance, o accusado acabou por atirar no panno apropria honra. José 

Pereira Gomes constantemente recolhia o dinheiiD, que lhe vinha ás 
... 

maos, muitos dias depois de effectivamente reoebel-o. ssim, a 

conta da Companhia Petropolitana, do mez de Outubro de 1932, do 

valor de Rs. 7:628$200, havendo si do recebida por José Pereira 

Gomes em!!~ Novembro só deu entrada na Caixa no dia ~~Dezembro, 

quasi ~ ~ d.epois (resposta ao quesito no 7, fls . 281). A con-

ta de JaneiiD, de igual importancia e da mesma companhia, recebida 

em !.Q.~Fevereiro, só !!!.~de Março foi recolhida (resposta ao que

si to n° 7, fls. 28~). 
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-De uma certa epoca em deante , t odavia, nao mais poude 

o accusado entrar, mesmo tardiamente, com as ~uantias que retira-

va. EDa o ineVitavel. Foi quando começou a tomar os recebimen

tos de~ mez para cobrir o dinheiro por elle embolsado ~ ~ 

anterior. 

os peritos em suas respostas aos qmsitos 17, 18, 19, 20, 

21. e 22, apontam o seguinte facto : 

A oont a devida pela Companhia Bras i lei r a de usinas Metal

lurgicas , no mez de DEZEMBRO de 1932, era de Rs. 14:456$100, e a do 

mez de FEVEREIRO de 1933, de Rs . ~3:374$900. A primeira dessas con

tas, foi recebida por José Pereira Gomes em ~8 de Janeiro de 1933 

(confo rme carta de 22 de Junho de 1933, da Companhia Brasileira de 

Usinas Metallurgioas, endereçada á Companhia Brasileira de Energia 

Eleotrioa, cujo original os peritos encontraram junto aos autos de 

inLJ.ueri to polioiu), e a se3Unda, dois n:ezes mais tarde, ~ 1? ~ 

Março de 1933, por Rubem Lopes (Vide relação a f~s . 293}. 

Mas José Pereira Gomes havia metido no bo~so a importan

cia de 14:456$100 que recebera, pessoalmente, da companhia Brasileira 

de usinas Metal~urgicas ~ dia 18 ~ Janeiro, em pagemen to da conta 

de DEZEMBRO. os dias se passavam - e era preciso re gularisar a si-

tua.ção dessa oonta. m fez elle ? 

-Recebeu no dia ~ de Março, das maos de Rubem Lopes a conta 

de FEVEREIRO da mesma companhia , do valor de 13:374$900 e no mesmo dia 

1? preparou e assignou a seguinte relação diaria de Caixa, ~ue tomou 

o numero 64 e qoo foi incontinenti remettida á Contabilidade : 

a) Recebimentos nesta data : 

contas de cons un.idores Rs . 21:301 700 
Mercado ri as - Mão de Obra 634 000 
Deposito de cons unido res 470 000 
Imposto federal - Electricidade 465 800 
Quota de Prev.idencia - conta 8 425~600 
uota de Previdencia - Cogta 228/3/4 3i700 

Rendas Operativas- Ligaçoes_228/3 87f600 
Rendas Operativas - Desligaçoes 228/4/~07$000 

b) Total recebido nesta data ••••• Rs . 23:495 400 
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o) Dinheiro depositado ou 
transferido para o es
oriptorio central : 

Che q \.8 n ° 56~ • 535 .... . . . . . . Rs. 13:37 900 

d) Di nheiiO depositado no 
Banoo do Brasil • • • • • • • • • • • Rs. 10:495 400 

Rs. 23:495$400 

Et o que se acha constatado pela resposta dos ~en~ores 

p e ri tos a o 18 o quesito ( fls. 285 ) • 

os 13:374e9oo, inoluidos nessa Rel~ão, sob a rubrica 

"Dinheiro de,2os1 tado ou transferido para o 
esoriptorlo centrãl - cheque no 561:53511 

eram, está claro, o dinheiro recebido nesse mesmo dia 1? da Março, 

por Rubem Lopes, . da Companhia Brasileira de usinas Metallurgi. oas, e 

entregue por Rubem Lopes a José Pereira Gomes. 

No entanto, examinando os compruvantes juntos por ~osé 

Pereira Gomes para a demonstraQão da rubrica 

''Recebimentos nesta data - conta de consu
midores - Rs. 21:3ol$700", 

os Senhores peritos, com surpreza, não encontraram a faoturt1 do mez 

de FEVERJIRO de Rs. 13:3?4$900, que correspondia ao cheque no 561.535, 

e sim uma outra factura de Rs. 14 :456 100, relativa á a on ta de Q!_

ZElV.IBH , que José Pereira Gomes já havia recebido desde ~ 2 Janeiro 

de 1933 e cujo reco l himento, por esse pincesso, s6 então fazia, dis

farçadam.ente, dois nezes aepois, ~!!~Março. Ser á preciso se 

diga que a conta de FEVEREIRO -da Companhia Brasileira de Usina• 

Metallurgicas, ainda figura em ab~rto, nos livros da companhia 
... 

Brasileira de Ener~ ia Electrica, com.o conta nao liquidada ? E' 

o qm dizem os peritos a fls. 285 {resposta aos quesitos 21 e 22). 
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Q,ue diz. a tudo isso o accusado ? Nega por acaso o rece-

bimento das contas da companhia Petropolitana e de Matheis & Cia. ? 

Não • Pelo contrario, 
... 

confessa q,ue recebeu essas oon tas, ~ ~ ~ 

reco l heu ao Banco~ respectivas importancias. ouçamol-o : 

que o qepoente receEeu as contas da Companhia 
COIIll'IB rcio e Navegaqao :re f erentes ao mez. de Març9; 
que as importancias correspondentes ás contas nao 
sómente da companhia Commercio e Navegação, mas da 
companhia Petropolitana~ Matheis & Cia., tambem re
cebidas pe~l depoente NAO :FORAM RECOLHID.AS"Aõ"BANco, 
porquanto caram as mesmas em caixa representadas 
em vales, porquanto a caixa Menor da companhia ESTAVA 
ESTOURA~ e essa importancia ficou servindo para esse 
t1m; que a expressão "Caixa Menor" representa uma quan
tia que ficava sempre em poder da Caixa mont ando até 
20 contos, para effectuar os pagamentos correntes da 
companhia; taes como, contas de fornecedore s da com
panhia, restituição de cauçÕes, despezas diarias, 
etc. " 
(fls. :31 v. e :32 ) • 

Declara, pois, o accusado que recebeu as contas da compa

nhia commercio e Navegação, do mez de Março, e as contas da companhia 

Petropolitana e de Matheis & Cia. E adeant~que não recolheu ao 

Banco as importancias co·rrespondentes. 

A fls. 29:3 se encontra a relação completa das contas cujas 

importancias os Senhores peritos ~ffirmam haverem sido desviadas pelo 

acausado (Vide resposta ao 1° quesito, fls. 280). Entre ellas, en-

cont ram-se as que -no momento nos interessam, que sao as s egui nt es: 

Matheis & C ia. 
Cia. Com.e Navegação: 
Ilha do CajÚ 
Sta.clara eS.Joaquim 
Moinho Sta. cruz 
Dique Lahmayer 

Cia.Petropolitana 

Mez e anno 
"à'a c õn-ra--
Mãr ço-193:3 

Março-19:3:3 
Marqo-1933 
Març o-19:33 
Marqo-193:3 
Fev. -1933 

Importancia 

2:538$000 

4:087 700 
ll:897 100 
1:845' 200 
6:217 700 
7:628 200 

34:013 900 

Recebida 
por: em: 

J"osé P.Gomes-11- bril;i3 

J"oséP.Gomes-17- bri1,33 
JoséP.Gomes-17- br1l,33 
;roséP.Gomes-17- bril,:33 
JoséP. Gomes~?- br11,33 
JoséP.Games-lOMarço, 33 

O accusado recebeu,assim, esses :34: 013~900, mas, como elle 

mesmo o explica, não os recolheu ao Banco porç,_ue a verba da Caixa 

Menor de 20:000 000, estava estourada. 
, 
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uererá o Egregio conselho Nacional do Trabalho um outro 

exemplo desse mesmo gene ro ? E' facílimo apontal-o. 

A conta da co.u~.panhia Brasileira de Us 1nas Metallurgi ca.s 

relativa ao :rooz de JAl'JEIRO de 1933, era de Rs . 14:448$200 e a de 

MARÇO de Rs . 13:834;lf800 . A conta de JANEIRO foi recebida pelo 

propr io José Pereira Gomes em 17 de Fevereiro ~ ~, conforme se 

v€ da carta acima alludida, que em 22 de Junho de 1933, a companhia 

Brasileira de Usinas Metallurgicas endereçou á companhia Brasileira 

de Enerei.a Electrica, e a conta de MARÇO ainda ~ proprio José 

B:reira Gomes, em 12 de Abril de ~' conf orme se verifica do qua ... 

dro levantado pelos Senhores peritos a fls . 293. 

Â primeira dessas importancias - de Rs. 14:448$200 - cor

respondente ao mez de JANEIRO e recebida em !1 ~Fevereiro~ foi em

bolsada por José Pereira Gomas. Para esconder sua falta, lançou elle 

-mao, cerca de dois mezes depois, do expediente de dar como recebido, 

para o pagamento da conta de J.ANEIID de Rs . 14:448$2 o - o cheque 

que elle recebeu em~ ~Abril, para pagamento da conta de MARÇO, 

de Rs . 13 :834$400 . 

Assim foi que José Pereira Gomes incluiu na "Re:Ja;ão Diaria" 

de Caixa, n° 90, de ~~Abril ~ 1933, o recebimento do cheque no 

326.703, sobre o Banco Commercio e Industria de Minas Geraes, do 

valor exacto de ~ 13:834$500, dando esse cheque, na mesma relação, 

como recebido da Companhia Brasileira de Usinas Metallurgicas, mn 

liquidação da conta de JANEIBO , cuja importancia de Rs . 14:448 200 

l! havia ~ ~ ~ elle , José Pereira Gomes,ppla mesma companhia 

Brasileira de Usinas Metallurgicas , dois mezes antes, isto é, em 

17 de Fevereiro . 

E' o qoo com todos os detalhes consta das respostas apre

sentadas pelos senhores peritos aos quesitos nos 23, 24, 25, 26, 27 

e 2B (fls. 287 e seguintes) . 
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Diz o dictado que é mais facil apanhar um mentiroso do 

que um coxo . Este caso assaz o prova. 

Os pari tos, nas respostas que deram aos ':Luesi tos 30 e 31 , 

deixaram patente o disparate dessa desculpa. Disseram elles, de 

inicio : 

"O syst~a pel -:> qual era feito pelo caixa, a 
prestaçao de contas das importancias dispendidas 
pelo Caixa Menor, era o seguinte : 
Arrolavam-se todos os pagamentos effectuados pelo 
"Caixa Menor!1 e a somma das respectivas ~mportan
cias, detalhadas a:n mappas ou demonstraçoes, era 
coberta cam um cheque emittido á ordem do Gerente 
ou do Chefe de escriptorio, que por sua vez o en
dossava e o entregava ao caixa para o respectivo re
cebimento" (fls. 291). 

Verificaram depois, os Senhores peritos, que a contabili

dade reembolsou ~ Caixa Menor, sem perda de tempo, de todas as im

portancias constantes dos mappas ou demonstrações de despezas envia

dos á Contabilidade, nos mazes de Fevereiro, Março e Abril de 1933 

(resposta ao 31° quesi to, fls. 291) . E verif icaram mais, que entre 

4 de Fevereiro de 1933 e 26 de Abril do mesmo anno - pe riodo dentro 

~o qual José Pereira Gomes recebeu os 34:013$900 acima mencionados -

"a Caixa Menor NUNCA ESTEVE ESGOTADA., pois a impor
tancia minL11a nella existente, em dinheiro, durante 
todo esse periodo, foi de 13:257f800 {resposta ao 
32 o que si to, fls . 292) ". 

Não é preciso mais para se destruir a invencionice do 

accusado. Q.ue necessidade tinha elle de reforçar a caixa Menor com 

os 34:013 900 correspondentes ás contas acima alludidas, sob o pre

texto de q w a Caixa Menor 

HAVIA ESTOURAOO 

quando a verdade, s egundo affinna a pe rici a, é que esse Caixa 

não só - JAMAIS ê! ESGOTOU 

como tambem jamais accusou um saldo em dinheiro 

INFERIOR A 13:257$800 ? 
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E mesmo ~ua a referida Caixa Menor houvesse estourado, 

como ~uer fazer cr~r o accusado, nada justificaria ~ue elle deixasse 

de communicar á Contabilidade o recebimento das contas acima relacio

nadas, no valor de 34:013$900, principalmente das contas da companhia 

Petropolitana e de Matheis & Cia, 

cujo recebimento, como de costume, devia ser sempre 

individuado, com toda a oJareza, nas relações diarias 

de Caixa 

por se tratar de contas da Divisão de Petropolis. como já se viu, 

mais atraz, de nenhuma das relaçÕes diarias de Caixa 

preparadas ~ assignadas por José Pereira Gomes 

consta a communicação do recebimento, durante esse período, das duas 

contas de Rs . 7:628$200 e Rs . 2 :538 000 da companhia Petropo11tana 

e Matheis & Cia. respectivamente. E ~ue o accusado as recebeu, 

quando não existissem outros documentos para proval-o, bastaria 

e confissão de fl.s. 3lv. e 32. 

A explicação do accusado, é, pois, inadmissivel, . sob todos 

os pontos de vista. .Accresoe notar ~ua si o fundo de Caixa Menor era 

permanentemente de 20:0 0$000, conforma o attesta a perícia, e si 

José Pereira Gomes gastou, por conta dessa Caixa, além do seu fundo 

nonnal de 20:000$000, o reforço ~ue elle lhe trouxera de 34:014 ·9oO, 

é olaro ~ue no dia em que o prestou as s uas contas definitivas - em 

10 de bril de 1933 - as contas da Caixa Menor deviam montar ao todo 

em 20 :000 000 mais 34:013 000 , 

ou sejam 54:013$900. 

No entanto, como se observa ua prestação de contas effe

ctuada nesse dia (Vide resposta ao quesito 28 a fls. 288) o accusado 
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só entregou á. Companhia em dinheiro, reei bos, documentos e va~es, 

a importancia total de 

RS • 45:672$000 

inc~uindo, nesse to ta~, a quantia de 

Rs . 20 : 000$000 

em dinheiro, vales e documentos da Caixa Menor . 

Observa-se ainda que entre os fundos da "Caixa Menor" 

entregues pelo accusado aos seus companheiros,havia um cheque de 

6 :150$600, e mais 4:425 000, em dinheiro papel e 4~~200, em prata 

e nioke~, como se deduz da resposta dos peritos ao citado 28° quesi

to. A existencia desses 10 : 99~$800 em cheque e dinheiro, demonstra 

á saciedade que a Caixa não estava estourada. ~sim como o facto 

de não haver o accusado convertido em dinheiro o cheque no 1.272, 

sobre o Banco do Brasil, de Nictheroy, que elle recebera da contabi

lidade para reembolso de diversas despezas effectuadas por conta do 

Caixa Menor, é prova mais qte decisiva de qU9 a Caixa Menor não pre

cisava de reforço em dinheiro . 

Sempre dubio e tortuoso, o accusado , depois de haver con

fessado particularmente a sua falta ao Dr. Hamil t . n Leal e ao Snr. 

octavio Bai~ly ( depoi Jen tos de fls . 32, 32v. , 35 e 35v. ) , nomes acima 

de toda e qual.quer suspeita, insinua em seu depoimento que a sua pres

taQão de contas não foi tomada em forma regular . Eis as suas pala-

vras :-

"Tendo os mesmos (o accuado e os Snrs . Luso coelho 
e Sebastião cos t a} descido todos juntos para a caixa 
onde elle depoente abriu o cofre onde se encontrava 
o dinhe i ro em Caixa e mais outros cheques de reembol
so , enve~opes de pagamento, d20umentos de Caixa e 
vales para reembolso e provisoes; que tudo foi posto 
pe~o depoente em cima da mesa e protelado pela forma 
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pela qual a Caixa lhe era tomada sem levantamento 
de inver.1tario, sm TOD :VIMQ,UE OS SNRS. LUSO e 
SEBASTIAO COSTA SE TIVES RECUSADO A CO HT Cav1 
O MESMO ·O DUJHEIRO QUE ESTJ.VA SOBIE A MESA E MAIS 
OUT ROS DO CUMEN'IOS, tendo o Snr. Luso, Q.UE ELLE 
DEPOENTE AHI DEIXOU CON~ANDO O DINHEIRO, ficado de 
Ihê entregar depois o inventario de tudo quanto exi s
tia na Caixa, o que nunca foi feito". 

E' simplesmente inacredi taval l Attente bem o Egr egio 

Conselho, para essa narrativa. José Pereira Gomes, Caixa de uma 

grande anpreza, com mais de 20 annos de serviço, é alvo de suspei

tas, e como tal, intimado a entregar a dois collegas os valores 

a seu cargo . E' um momen1n decisivo e unico em que não se admittem 

tibiezas ou meios termos . Pois )em. José Pereira Gomes não pensa 

desse modo . A principio, é certo, insiste por um vago inventario. 

os dois collegas promptificam-se immediatamente a attendel-o e dão 

mesmo inicio ao trabalho na presença de José Pereira Gomes. Mas 

José Pereira Gomes, está apressado, quer ausentar-se. O assumpto 

que está em jogo interessa apenas a sua honra. 
.. 

E por isso, poe o 

chapéo na cabeça e despede-se, confortado com a promessa de que op

portunamente lhe darão uma copia do inventariolll 

E agora, aqui, nestes autos, mru1hosamente, vem insinuar 

que o inventario levantado não corresponde á posição verdadeira da 

Caixa, em franca contradicção , aliás , com as testemunhas da acousa-
.. -çao q ue s ao unanimes em affirmar que o accusado acompanhou o inven-

tario até o fim, tendo se recusado a assi gnal-o, retirando-se do 

recinto a pretexto de ir tomar café e não mais regressando. 

Eis ahi, em poucas palavras, Egregio conselho, a força e o 

valor dos ne lhores argumentos do accusado. 

Mas que adduz, em seu socoorro, o seu impetuoso patrono ? 

com a devida permissão do EgreGio Conselho, e sem de tor.ma 

alguma pretender offender os animaes, diriamos que o phraseado do 

illustre ex-adverso, neste s autos , lembra um burro furioso, dentro 
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de uma estrebaria, a escoucear as taboas ••• e a machucar as 

piQprias patas . Para elle, os advogados da companhia - que elle 

nem siqmr conhece -

nsão causidicos, cujas cons ciencia de estomago 
está acima da cabeça , frunintos, esperando a 
propina, a continuarem nessa série triste e 
degradante de infwnias e vilanias". 

(fls. 322v. ) . 

... um trecho de ouro, como se v6, onde a concepçao do illus-

tre contendor sobre a ethica de sua profis~ão, retrata hem e fiel

mente a rara nobreza do seu caracter. Mas como poderiamos ambicio-

nar maiores homeuagens do que as que logrou obter, do amavel patro

no, o proprio Conselho julgador ? A essa corporação, composta de 

cidadãos cuja devo r;ão á causa publica e aos interesses super i ores 

da justiça é notaria e toca as raias de um verdadeiro saoerdoc1o, 

coube tambem um lindo e perfumado bouquet : 

"Pobres dos desgraçados" exclama, fremindo de 

indignação, 11 ue dependem e confiam na Justiça 

desse conse:Lhol" 

(fls . 321) . 

A' parte essas invectivas id~otas e chulas, a defesa 

do esforçado adversar1o se resume nas seguintes baboseiras : 

1) O promotor publico que acompanhou o inquerito po

licial instaurado em Nictheroy opinou pelo archivamento da denun

cia, promoção essa ~ue foi apoiada pelo juiz. 

2) O digno funocionario da Secretaria do Conselho, o 

Snr. Luiz Carlos Peres e o honrado Sub- Procurador do Conselho, 

nr. Geraldo s . Farias Baptista, opinaram no sentido da inexisten-

cia de um desfalque . 
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3} A primeira perícia, effectuada perante a policia~ e 

a segunda, promovida no oorrer deste in<:~.uerito, nada apuraram, de 

positivo, contra o accusado . 

4} os livros COI'QITX3rciaes da companhia Brasileira de Ener

gia Eleotrica não estão revestidos das formalidades necessarias, 

nem se acham es aripturados em forma legal, o que ficou devidamente 

constatado nas duas primeiras pericias . 

5) O Presidente da Commissão de Inquerito não permittiu 

que o advogado do accusado apresentasse que si tos. 

6) E finalrrente, o Conselho não tinha poderes para ordenar, 

como ordenou, uma nova pe ri c ia. 

são teias de aranha, que não prendem em suas malhas uma 

mosca. 

As tres primeiras podem ser reduzidas a zero conjuntamente. 

N~ o promotor publico , nem o juiz criminal, nem o S1rr.Luiz oarlos 

Peres, nem 9 Dr .Sub-Proourador Geral desse conselho, affirmaram ja

mais 

que ~accusado f6sse innocente . 

Todos elles, sa:n excepção, allegando a existenoia de pontos 

duvidosos e insufficientemente esclarecidos , firr, aram-se apenas no 

conhecido adagio - in dubio , pro ~· 

Repetir essas opiniÕes e pareceres, nesta phase do proces

so, é apenas chover no molhado . O Conselho tambem entendeu que havia 

factos !. detalhes importantes ~esclarecer, e foi precisamente por 

isso que, no exercicio de suas prerogativas soberanas, detenninou a 

realização de uma perícia supplementar. 

Essa pe ricia, que é um 

DOCT.JM.rl:NTO NOVO 

antes não examinado nem pelo Promotor Publico, n6n pelo Juiz, nem 

pelo Snr. Luiz Carlos Peres, nem pelo Dr. Sub-Procurador deste con-

selho, veio dissipar toda e qualquer especie de duvida sobre a· 
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oxistencia, natureza e extensão das faltas attribuidas ao acousado. 

SÓ agora esse ao cUIWnto foi junto ao inqueri to . qw proposito v~, 

pois, os pareceres citados pelo accusado e proferidos em phase ante

rior do processo, antes da realização da nova pericia? 

A objeoção no 4 vale tento quanto as outras, isto é, não 

vale nada. Q,uando os livros da Companhia Brasileim de Energia El e

otrica não estivessem escripturados em forma legal, e p or esse moti

vo, não pudessef fazer prova idonea, em nada, em absolutamente nada, 

isso viria affectar a hypotbese. ~á se mostrou, com uma evidencia 

arrazadora, que, entre outros, no caso das contas da companhia Pe

tropoli tana e de Matheis & Cia. a prova do desfalque é fornecida, 

unica ~ exclusivamente, 

PELOS RECIBOS !_PQCUMENTOS FEITOS E 

PROPRIO .á.CCUSA.DO 

SIGN.ADOS -ª!& 

seno auxilio dos liv~s da companhia, embora por este~oorroborada. 

Mas os livros da companhia Brasileira de Energia Electrioa 

a cham-se escripturados em f arma perfei tam.ente legal. O diario e o 

copiador, que são os livros obrigato rios, acham-se revesti dos de to

das as formalidades extrtnsecas e intrínsecas, nenhum valor tendo a 

objecção de que os lanQamentos no prin:eiro são feitos em forma syn

thetica, porque ninguem hoje em dia igt nora que as grandes emprezas 

não podem manter a sua escripta segundo os moldes prirniti vos dictados 

por uma interpretação litteral do Codigp Colll.lmrcial, de qu.asi um se

culo a traz (J . X. carvalho de Mendonça, Tratado, vol . 2°, pag. 205, la. 

edição) . E' preciso attender ao esp1ri to qw presidiu á elaboração 

do art. 12 desse velho Codigo, adaptando esse dispositivo ao progres

so vertiginoso do intercambio moderno . SÓ assim se p6de interpretar 

uma lei, pois a lei é um organismo vivo, que evolue sem ce ssar, máo 

grado a rig[dez apparente de sua letra. E é condemnada a exegese 

que leva a um sentido co ntrario ás necessidades e exigencias da vida 

social . 

Allega o accusado que os livros da companhia, embora reB+s~ 

trados na ~unta comn:e rcial do Rio de ~aneiro, não tem a rubrica do 
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juiz da comarca de Nictheroy e não preenchem, tão pouco, os requisi

tos do art . 184 do decreto no 5.746, de 9 de Dezembro de 1929. são 

objecções de extrema futilidade. os livros foram registrados na Junta 

commeroial da Capital Federal, porque a companhia Brasileira de Ener-

gia Ele ctrica, na epoca em que os registrou, tinha, como ainda tem, 

a sua séde no Rio de Janeiro. E a referencia ao art. 184 do decreto 

5.746 s6 p6de ser tomada como pilheria, porque, ao que parece, não se 

discute nestas autos si a Companhia falliu e si a sua fallencia é 

culposa. 

A quinta censura - de que o Presidente da commissão de rn

querito não permittiu ao advogado do accusado a apresentação de que

sitos - encerra uma grosseirissima mentira e está cabalmente respon

dida a fls. 308 pela propria Commissão de Inquerito, com apoio nas 

actas dos trabalhos da commissão, todas ellas assignadas pelo accu

sado e por seu advogado : 

"As unioas controversias havidas no decurso da mesma 
foram as levantadas pelo advogado do accusado, constante 
do documento de fls . 38, onde o mesmo .pretendia fosse-lhe 
pe~ittido apresentar que~itos_no decurso da diligencie., 
alem do ... protesto pela_ des!gna~ao de peritos por parte da 
commissao . A commissao nao pode, nesses dois pontos, at
tender o patrono do accBsado porque, se o fizesse, tumul
tuaria a diligencia _e nao cumpriria o accordam do Collendo 
conselho. Sua decis~o obedeceu os se ~u~es imperativos : 

I) AS intimaçoes das partes interessadas foram feita~ 
com 48 horas de antecedencia e delles cons tavam transcripçao 
na integra do accordam onde está claramente dito que as par
tes podiam ~resentar quesitos . 
--- rrr-Realizada a pr~meira reunião o advogado do accu
sado declarou (fls. 19) qm "devido á exiguidade de tempo 
não pudera ainda fonn.ular quesitos" e que, assim, 11 req11e r ia 
maior prazo para ~resentel-os" . Attendido, a commis~ao _ 
marcou nova reuniao e, nessa, com surpreza da commissao nao 
apresentou elle os y_uesi tos que promettera, mas â.m, q ueria 
q w se J:he permi ttisse ap resental-os no decurso do exame. 
Commissao sentindo que o intuito do patrono do ac cus ado era 
tumultuar a d_!ligeno ia e protel1al-a indefinidamente para ... 
que a commissao, no prazo exiguo constante do acfbrdam, nao 
pudesse cumprir o seu dever, e mais, tendo presente os prin
cipies de pro cessualistica Eommum que desconhecem e, ate, 
prohibem semelhante aberraçao, depois d~ ouvi do o represen
tante do Syndicato, indeferiu a pretensao re quer14a. 

III) ~ue não podia haver prejuizo para uma das partes, 
porquanto, a deoisao era applicada á to cl os indistinctamente. 

IV) Finalmente, que o accordam detenn.inando que na com
missão promova exame na escri~ta da empreza", não podiã =-
o que seria um absurd~preten er lívesse a mesma conheci
mentos technicos especialisados de contabilidade para que 
el1a em pessoa o fizesse. :-Junca tal cgusa se nu em proces
so de nenhum paiz do mundo . A commissao interpretou a ex
pressão "promova exame" como interpretada deve ella ser, 
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isto é: "fazendo executar", "diligenciando", "dando im-
tUlso ,. , "causando'', como nos ensinam os le xicos. -

dandido de Figueiredo, vol. 2° ~.~, ~· Prolllover) . 

O que o advogado do accusado desejava, como muito bem fri

sou a commissão, era tumultuar o processo. Intimado com a anteceden

cia de 48 horas, para apresentar os seus quesitos, allega a exi guida

de do prazo, declara que por esse motivo não poude redi gir os seus 

quesitos e pede adiamento. commissão attende-o e marca nova reunião~ 

Mas, nessa segunda reunião, o advogado do accusado muda de tactica; 

recusa-se a apresentar quesitos e protesta por fazel-o no DECURSO da 

diligencia. 

Era evidente o seu intuito de ganhar tempo, para que os 

trabalhos da coramissão não fossem concluidos dentro do prazo fixado f,.l 

pelo accordam do Egre gio Conselho . Nestas condiçÕes, a commissão, '-.l 'lE 

se havia reunido para dar cumprimento a esse accordam e não para ali

mentar chicanas, determinou que se proseguisse na pericia. Nem outra 

causa lhe era li oi to fazer. 

Resta a ultima increpação - de que o Conselho não tinha • 

competencia para ordenar a nova pericia. 

Essa assertiva, sob o ponto de vista juridico, é tão vasia 

de fundamento, que não merece si quer a honra de urna contestação. Mas 

desperta umas tantas reflexões interessantes • • • 

Era de se esperar que José Pereira Gomes fosse o primeiro 

a insist ir junto oo conselho, em tantos exames quantos fossem necessa

rios para deixar provada a sua honestidade. . ssim sempre agiram os 

i nnocentes, em processos desta natureza. Nestas condiçÕes, a decisão 

do conselho, determinando uma nova pericia deveria ser recebida por 

José Pereira Gomes com alvoroçado contentamento. Seria uma opportuni

dade a mais em seu favor . 

Mas, com surpreza geral, o accusado se contraria com esse 

novo exame. Mais do que isso . Se insurge, se revolta, bate o pé, pro-

testa contra elle . 

Porque ? 

Será preciso dizel-o ? ••• 
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E não fica ahi o accusado ·. contrariamente á sua vontade, a 

pari oi a, é al aro, se realiza. AS conclusões a que chegam os Senhores ' 

peritos, no sentido da responsabilidade do accusado, são tão completas
1 

tão minuciosas, tão exhaustivas, que, sem a sua refuta~ão, seria im-

• possivel um pronunciamento do Conselho, favoravel ao accusado. 

ue faz o accusado nessa angustiosa emergencia ? Analysa o lau
• do, evidencía os seus erros, delata as suas contradic~Ões, revela as 

suas incoherencias, mostra a sua insubsiste~cia, denuncia a sua par-

- , cia.lidade, annulla as suas conclusoes, destroe os seus fundaiiEntos ? 

Pasme o Egregio conselho 1 

• 

O accusado não faz nada disso. com uma candura infinita, resolve 

o impasse de uma maneira perfunctoria e ultra simplista : considera o 

laudo como inexistente. E nem siquer o commenta. No lugar de lexan

dre, o ao ousado não cortaria; daria sumiço ao famoso "nÓ". 

E' que a pe rio ia de fls. dóe como um latego, vibra como o mais 

candente dos libel~osl Fria, serena, documentada e irrespondivel, 

ella constitue a mais impressionante, a mais irrespondivel das accu

sações 1 

A unica sahida para o accusado era, portanto, a que seguiu igno-

ral-a. 

• 
EGREGIO CONSELHO. 

As faltas praticadas por ~osé Pereira Gomes, antigo caixa 

da Companhia, só não estão provadas 

- porque estão provadissimas. 

Mui to mais se poder i a dize r sobre el~as, ao anpanhando 

de perto as manobras do ao ousado, os processos mais ou menos engenho-

sos por elle adaptados para esconder as suas repetidas retiradas de 



dinheiro, a ordem chronologica dessas mesmas faltas, etc. 

Mas para que cansar desnecessariamente a atten~ão do 

Egregio Conselho ? Para a apreciRQÜO da hypothese basta o ue foi 

di to. finàl de contas, o que interessa provar é a existencia de 

uma falta grave; seja a importancia do desvio, de 1, de lO ou de 

lO contos de réis, pouco importa ao caso. falta s erá sempre a 

mesma. 
... 

Companhia Brasileira de Energia Electric a nao instaurou 

este inquerito levianamenteo honra de seus empregados e auxilia-

res é para ella uma causa sagrada, que ella respeita e defende como 

o quinh ... a mais valioso do seu proprio patrimonio . 

Mas o accusado, abusando repetidamente da confian~a que 

lhe foi outorgada, es iueceu e manchou o seu passado de trabalho , 

fugiu ao cumprimento de suas mais elementares obriga~Ões, e prati

cou a mais grave das faltas. 

si mesmo i mpute, portanto, o vexame deste processo e 

as consequencias irremediaveis do seu acto . 

a$ú·efo ffi~ 
Q.b;-~ 

(J2, 1 f) o-"'"'" o J r 
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Mlnlaterlo do Trabalho, 
lnduatrla e Commerolo 

la; Secçao 

C. . T.-25 

CONSELHO NACIONAL DO TQABALHO 

Proc. ?.446/~33 

ACCORDAO 
Ag/SSBF. 

Vistos e relatados os autos do processo em que a Com-

panhia B~asileira de Energia Electrica submette ao julgamento 

deste Conselho o inquerito administrativo instaurado contra Jo

sé Pereira Gomes, que exercia as funcções de 11 caixa11 , accusado 

de falta grave prevista em lei; 

CONSIDERANDO que o inquerito administrativo instaurado 

-pela Companhia nao conseguiu provar que o accusado tivesse pra-

ticado a falta que lhe foi imputada; 

CONSIDERANDO, por outro lado, que, conforme consta da 

certidão de fls. 133 dos autos, passada pelo Setimo Officio de 

Justiça, privativo do Serviço Criminal, da Comarca de Nictheroy, 

os autos do inquerito policial, instaurr do em virtude da accusa-
- , çao ora em ~nreço, apos os tramites legaes, foram, por sentença 

de 20 de Outubro de 1.933, mandados archivar, por falta de ele~ 

mentos probantes; 

Resol~em os membros da 3a ~ Camara do Conselho Nacional 

do Trabalho julgar lbmprocedente o 1nquerito, e, em consequencia. 
, 

determinar s a ja Jose Pereira Gomes readmittido nos serviços da 

Empreza, com todas as vantagens legaes. 

Rio de Janeiro, 2S de Maio de 1 . 935 . 

Presidente 

Fui presente:-/ a-{bk-' 
'--

Publicado no 
/ 

"Diario Off 1c1al 11 em ~ J.t o!ALfM, J 1 J 4 ~ ~ 

Geral 

Interino. 
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~gregio Conselho Nacional do Trabalho. 

• 

• 1. - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA ELECTRICA, 

não se conformando, data vania, com a decisão que julgou impro

cedente o inquerito administrativo instaurado para apurar a tal

ta grave de que foi accusado seu empregado José Pereira Gomes, 

vem respeitosamente formular os presentes embargos ao accordão 

de as de Maio de 1935, proterido no processo n• 5.446-33, e pu

blicado no Diario Otficial de 8 de Julho do corrente anno, o 

qual determinou fosse o mesmo José Pereira Gomes readmittido 

nos serviços da ora Embargante, com todas as vantagens legaes. 

2. - A decisão embargada não p6de, de nenhuma t6r

ma, subsistir. Effectivamente. Veriticado, em Abril de 1933, 

um vultoso desfalque na caixa de seu escriptorio central de 

Nicthero7, a Companhia Brasileira de Energia Electrica, ora Em

bargante, mandou instaurar, incontinenti, o competente inque

rito administrativo, para apurar as responsabilidades decor

rentes desse facto, cuja autoria era imputada ao seu emprega-

do José Pereira Gomes. 

Processado o inquerito com todas as formali

dades legaes, a Commissão respectiva concluiu, fundamentada

mente, pela culpabilidade do indiciado, reconhecendo ter o mes

mo, assim, praticado a falta grave que contra elle rara argui-

da. 



• 



- 2 -

Remettido o inquerito a esse Egregio Conselho, 

na forma da lei, entendeu a turma julgador,, por · accordão de ag 
: : •I" 

de Maio de 1g34, de converter o julgamento em diligencia, afim 

de que a cammissão mandasse juntar um certo documento os autos, 

promovesse um exame na escripta da Embargante, para o effeito 

de ficarem esclarecidos alguns detalhes mencionados na decisão 

já referida. 

Dando cumprimento a essa determinação, a Com

missão promoveu, dentro do prazo que para isso lne fôra assig

nado, o exame da escripta da Embargante, do qual resultou o ~-

do unanime de fls. ~ com o seu relatorio de fls. apresentou, 

não s6 o proprio original do documento mencionado pelo accordão, 

como, tambem, satisfez, detalhadamente e integralmente, o pedido 

de esclarecimentos formulado pelo Egregio Conselho. 

Pois bem. Assim cabalmente attendidas, ~ por 

~· as exigencias da decisão embargada; assim habilitada a cal

lenda 3a. Camara, a cujo conhecimento passou a pertencer este 

caso, com uma somma enorme de dados, de informações, de documen

tos, de provas periciaes, minuciosas e completissimas 

attestando, unanimemente e irrefutavel

mente, a autoria do desfalque praticado 

por José Pereira Gomes, 

a collenda 3a. Uamara resolve estranhamente desprezar toda a ma

teria de facto e de direito accumulada nas trezentas paginas des

tes autos, - para conclui~ muito summariamente, que o inquerito 

não procede ••• por não ter conseguido apurar a falta arguida 

contra o accusado 11 

E s6. 

~ outras palavras, tudo o que se acha nestes 

autos: - documentos, allegações, pericias, testemunhos, demons

trações de contas, relatorios, - tudo isso que conclúe, de forma 

esmagadora, pela culpabilidade do accusado, - tudo isso nada pro-
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va, tudo isso não passa de um amontoado de papeis sem significa

ção, cujas conclusões nem mesmo valiam a pena ser discutidas ou 

refutadas. 

A Egregia 3a. camara nem mesmo se deteve deante 

das provas 

ue ella propr ia mandou colligir 

para mais completo esclarecimento do caso. 

E, com algumas palavras ortodoxas, resolve, de 

plano, um caso gravissimo no seu aspecto juridico e moral, - qual 

seja o desfalque de cerca de 80:000$000, subtrahidos impunemente 

dos cofres da Embargante por um empregado de toda a responsabi

lidade 1 

Não. A Embargante não p6de conceber que o ~e

gio Conselho pleno deixe vingar tão espantosa decisão. 

de pé 

Não é crivel que nestes autos possa permanecer 

um julgamento proferido contra ~ propria 

evidencia dos autos, 

contra o allegado e provado, contra o direito, contra o proprio 

bom senso. 

Não é admissivel que uma decisão venha affirmar 

com tanta serenidade não se ter provado a falta imputada ao accu

sado, quando - apenas algumas paginas atrás, nestes mesmos autos -

se encontra o resultado de uma PERICIA UNANIME, 

mandada proceder pela propria turma jul

gadora, 

concluindo, terminantemente, pela responsabilidade desse mesmo ao

ousado l (fls. 2g2). 

3. - Assim julgando, a collenda 3a. Uamara procedeu, 

data venia, 
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contra direito, 

- porque ~ um principio universal, inscripto na consciencia j~ridi

ca de todos os povos civilisados, que importa em attentar contra o 

direi to 

!. decisão que se tunda ~ erro, e que é 

repellida pela prova dos autos. 

Uma tal decisão não p6de deixar de ser reformada, 

porque ella é a propria negação das noções mais elementares de di

reito, de justiça e de equidade. 

Neste recurso naõ se discute unicamente, portanto, 

simples mataria de facto. ~lle á tundado na consideração de um 

principio superior, que não s6 manda julgar de accordo com a ver

dade dos factos, como tambem determina que o julgador fundamente 

!.! proprias decisões segundo a sua consciencia e entendimento. 

Toda a ordem juridica e social repousa na garan

tia da faculdade conferida a um poder julgador para distribuir 

justiça segundo as normas de direito: intringe, pois, essas nor

ma 

,!. decisão que julga contra .2.! factos pro

vados ~ causa .! que não dá !.! razões ~ 

assim prooeder. 

Foi isso o que fez, data vania, a veneranda 3a. 

Camara, quando, - summariamente - entendeu que não procedia o in

querito administrativo constante destes autos por falta de provas 

do desfalque perpretado par José Pereira Gomes • 

Essas provas ahi estão, no entanto, peremptorias, 

nas conclusões das diligencias ordenadas pela propria Egregia Ca· 

mara. Quaes são, então, as razões que a levaram a decidir contra 

essas mesmas provas, negando-as, repellindo-as sem qualquer jus

tificação de facto ou de direito ?I 
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Não o declara o accordão recorrido, contrariando, 

assim, tambem, a regra de direito que determina a motivação funda

mentada ~ decisões, como garantia do direito das partes e do pres

tigio da Justiça. 

Na phrase incisiva de DIAS FERREIRA, o julgador 

deve convencer as partes • 

não com o peso de sua autoridade, mas com 

a torça das suas razões. 

Dup~amente injuridica ~. pois, a decisão ora embar

gada, pelo que deve o ~gregio Conselho reforma-la, afim de restabe

lecer nestes autos a acção da Justiça e o regime do Direito. 

4. - Nas suas incisivas allegações de fls., já deixou 

a Embargante exhaustivamente demonstrado, com so~ido apoio na abun

dante prova testemunhal e pericial produzida no decorrer do proces-

ao, 

que Josá Pereira Gomes ~ responsavel pelo 

desfalque da quantia de 78:124 000, 

importancia esta de que se apropriou indebitamente quando exercia 

as tuncções de "caixa" do escriptorio de .Nictheroy. 

Essa importancia corresponde ao montante total de 

71 contas de consumidores da Embargante, relacionadas pelos peritos 

a fls. 293 dos autos, e cujo producto foi recebido, mas não reco

~hido pelo empregado infiel. 

Não p6de haver duvida possive~ a respeito desses 

recebiment.os, todos elles comprovados: 

a) - pela confissão do proprio accusado (fls. 31 v. e 32) 

b) - pelos ~cibos originaes pelo mesmo assignados (fls. 

148 e 149 v.) 

o) - pelas certidões officiaes passadas pelas repartições 

pagadoras (fls. 147 v., 148 e 293). 
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d) - pelas diversa pericias effectuadas no inquerito 

policial (fls. 148 e 149 v.) e no decorrer do in

querito administrativo (laudo de fls. a tls.) 

Não p6de, tambem, subsistir duvida possivel quanto 

ao facto de se ter Jos~ Pereira Gomes apropriado daquelles recebi

mentos, ao envez de os recolher aos cofres da ~bargante. 

ssa apropriação se acha formalmente constatada 

pelas "relaçõe diaria de caixa", 

e assignadas pelo proprio 

accusado, 

contorme attestam os peritos na respost ao 2° que ito do exame de 

escripta da Embargante. 

Tudo isso se acha exposto, com absoluta logica e 

meridiana clareza, nas juridicas allegações deduzidas pela Embar

gante a fls. destes autos, as quae , com a devida vania, conside

ramos parte integrante do presente recurso. 

Nessas allegações ficaram demonstradas, á toda a 

videncia, as manobras fraudulentas e os processos criminosos de 

que lançou mão o acousado para locupletar-se com os dinheiros sub

trahidos no exercicio das suas funcções de confiança. 

Para renovar aqui s6mente uma das provas caracte

risadas do desfalque, basta á Embargante reproduzir o que já es

creveu nestes autos acerca do occorrido com as contas dos seus 

con umidores Companhia Petropolitana e Matheis & Cia. 

5. - De tacto, o recebimento dessas contas · 

era empre individuado, nominalmente, ~ 

detalhes referentes ~ ~ cont , nas He

lações Diarias de Caixa. 

' o que esclarecem os peritos em resposta os 

quesitos 9° e 13° do exame de escripta. 
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Pois bem. A conta de Matheis & Cia., no valor 

de 2:538,000, correspondente ao mês de Março, !21 recebida por 

José Pereira Gomes am ll DE ABRIL DE 1933 . E• o que provam - --- -
o recibo original FIRMADO ~ PROPRIO 

JOSE' PEREIRA GOMES , que os Snrs. peri

tos encontraram junto aos autos do inque

rito policial e cuja copia photostatica 

vae a fls. 296. 

E• o que constataram tambem os Snrs. peritos na 

resposta ao 14° quesito. E é o que confessou o proprio accusado, 

ao dep8r perante a uommissão de Inquerito (fls. 31 v. e 32). 

Caixa" 

No entanto, de nenhuma das "Relações Diarias ~ 

preparadas e assignadaa por José Pereira 

Gomes 

desde esse dia - 11 de Abril - at' o dia e.m que foi suspensa - ao --
~ Abril -, de nenhuma dessas relações consta 

o recolhimento dessa conta do ~ de MAR

iQ de 2:538~000, de Matheis & Cia. 

Entretanto, da Helação Diaria de Caixa 

preparada ~ assignada pelo accusado 

no mesmo dia 11 de Abril (data em que o accusado recebeu a alludida 

conta de MARÇO , de Matheis & Cia., de Hs. 2:538,000), consta 

~ destague, ~ ! , individuado 

o recebimento de uma outra conta, da mesma firma, do mês de ~

REIRO,na importancia de Hs. 2:350$000. 

O que aconteceu, é obvio. A conta de Matheis & 

Cia., de F~~IRO (Rs. 2:350$000) não havia sido recolhida. Por 

isso, ao receber a conta de MARÇO (de hs. 2:538~000), José Pereira 

Gomes utilizou-se da importancia respectiva para dar entrada na 
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conta de FEVEREIRO , deixando assim em aberto a conta de MARÇO . 

Não se p6de imaginar prova mais completa de um 

desvio de dinheiro. 

De um lado, um documento assignado no dia 11 de 

Abril de 1933, pelo proprio accusado, provando que o dinheiro da 

conta de um m3s foi por elle recebido (a copia photostatica do re

cibo original assignado pelo accusado vae a fls. 296); de outro la

do, outro documento, tambem assignado ~ mesmo ~. pelo ~m~ ~

ousado (Relação Diaria n° 85, de 11 de Abril) provando que elle se 

utilizou desse dinheiro para dar como recebida a conta ~ ~ m~s 

anterior (resposta aos quesitos 11, 12 e 13). 

6. - Foi o que tambem occorreu com a conta da Compa

nhia Petropolitana, de Hs. 7:628f200, correspondente ao mês de Fe

vereiro. ~asa conta foi recebida por José Pereira Gomes ~ 10 ~ 

Março de 1933. " l!.' o que se ve 

,g_g_ reei b o original E.Qli ELLE PROPRIO m_

MADO , que os Snrs. peritos encontraram 

junto aos autos do inquerito policial e 

cuja copia photostatica vae a fls. 295. 

Vejam-se ainda a resposta dos peritos ao 10° que

sito (fls.) e a confissão do proprio accusado (fls. 31 v. e 32). 

Não se p6de contestar, portanto, o recebimento 

desse dinheiro, por José Pereira Gomes. ~ não se p6de contestar, 

tambem, que elle jamais o recolheu. De :nanhuma das "Relações Dia

rias" 

"por elle preparadas ~ assignadas" 

entre o dia 10 ~ Março e o dia de sua dispensa, consta 

o recolhimento dessa importancia de Hs. 

7:628f200, recebida em 10 de Março. 

E, no entanto, devia constar, discriminadamente, 

por se tratar de uma conta da Secção de Petropolis. 



,. 

7. - O accusado não nega o recebimento dessas duas con

tas. Pelo contrario. Coni'essa . que ~ rec beu, ~que, ~ não reoo

~~ Banco ~ respectivas importancias, foi porque "ficaram as 

mesmas em Uaixa representadas em vales, porquanto a Caixa Menor da 

Companhia estava estourada e essa importancia ficou servindo para 

esse fim" (fls. 31 v. e 32). 

Nas suas razões de fls., já teve a Embargante oppor

tunidade de arrazar, em poucas palavras, essa futil allegação do accuM 

sado, fazendo-o nos termos que adeante reproduz. 

A fls. 293 se encontra a relação completa das contas 

cujas importancias os Snrs. peritos aftirmam haverem ~ desviadas 

elo accusado (Vide resposta ao 1° quesito, fls. 280). Entre ellas, 

encontram-se as que no momento nos interessam, que são as seguintes: 

M3s e anno 
da conta Im12ortancia por: 

Recebida 
!!!!= 

Matheis & Cia. Marqo-933 2:538.000 José P.Gomes ll-Abril-33 
Cia. Com.e Navegação 

Ilha do Cajú Março-933 
S.Clara e S.Joaquim Março-933 

4:087 700 
11:897 100 

José P.Gomes 17-Abril-33 
José P.Gomes 17-Abril-33 
José P.Gomes 17-Abri1-33 Moinho s. Cruz Março-933 

Dique Lahmayer Março-933 
Cia. Petropolitana Fev0 -933 

1:845 200 
6:217 700 José p.Gomes 17-Abril-33 
7:628 200 José p.Gomes 10-Kar~ô-33 

34:013i900 

O accusado recebeu, assim, esses 34:013$900, mas, 

como elle mesmo o explica, não os recolheu ao Banco porque a verba 

da Caixa Menor de 20:000$000, estava estourada. 

Diz o dictado que é mais facil apanhar um mentiroso 

do que um côxo. Este caso assás o prova. 

Os peritos, nas respostas que deram aos quesitos 30 

e 31, deixaram patente o disparate dessa descuipa. Disseram elles, 

de ini cio: 

"o systema pelo qual era feito pelo Caixa 
a prestação de contas das importancias 
dispendidas pelo 0aixa Menor, era o seguin
te: Arrolavam-se todos os pagamentos ef
tectuado s pelo "Caixa Menor" e a somma das 
respectivas importancias, detalhadas em map 
pas ou demonatraQÕes, era coberta com um 
cheque emittido á ordem do Gerente ou do 
Chefe de escriptorio, que por sua vez o en
dossava e o entregava ao Caixa para o res
pectivo recebimento". (fls. 291) 
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Verificaram depois, os Snrs. peritos, que a Conta

bilidade reembolsou ~ Caixa Menor, sem perda de tempo, de todas as 

importancias constantes dos mappas ou demonstrações de despezas en

viados ' Contabilidade,nos m3ses de Fevereiro, Março e Abril de 

1933 (resposta ao 31° quesito, fls. 291). E verificaram, mais, 

que entre 4 de Fevereiro de 1933 e 26 de Abril do mesmo anno - pe

riodo dentro do qual José Pereira Gomes recebeu os 34:013$900 acima 

mencionados -

"A Caixa Menor NUNCA ESTEVE ESTOURADA , pois 
a ~~o~tancia mi ni ma nella exi s t ent e, em 
dinheiro, durante todo esse periodo, fõr 
Cfe 13:257$800". (resposta ao 32° quesito, 
f'ls. 292) • 

Não ~ preciso mais para se destruir a invencionice 

do accusado. Que necessidade tinha elle de reforçar a Caixa Menor 

com os 34:013~900 correspondentes ~s contas acima alludidas, sob o 

pretexto de que a Caixa Menor 

HA. VIA ESTOURADO 

quando a verdade, segundo affirma a peric1a, ~ que essa Caixa 

não s6 - JAMAIS ~ , Gorou 

como tambem jamais accusou um saldo em dinheiro 

INFERIOR A 13:257$800 ? 

E me~o que a referida Caixa Menor houvesse stourado, 

como quer fazer cr8r o aecusado, nada justificaria que elle deixas

~ de communioar ' Contabilidade o recebimento das contas acima re

lacionadas, no valor de 34:013$900, principalmente das contas da 

Companhia Petropolitana e de Matheis & Cia, 

cujo recebimento, como de costume, devia 

ser se ~ individuado, com toda a clare

za, nas relações diarias de Caixa, 
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por se tratar de contas da Divisão de Petropolis. Oamo já se viu, 

mais atrás, de nenhuma da relações diaria de Caixa 

Gomes 

consta a communicação do recebimento, durante. esse periodo, d s duas 

contas d R • 7:628 200 e H • 2:538 000 da Companhia Petropolitana 

e Matheis & Cia., respectivamente. E que o accusado as recebeu, 

quando não existissem outros documento para prova-lo, bastaria a 

confissão de fls. 31 v. e 32. 

a. - explicação do accusado, é, pois, inadmissivel, 

sob todos os pontos de vista. ccresce notar que se o fundo de Cai-

xa Menor er permanentemente ~ conforme o attesta a pe-

ricia, se Josá Pereira Gomes astou, por conta dessa Caixa, além 

do seu tundo normal de 20:000 000 o retorço que elle lhe trouxera d 

34:013 900, ' claro que no dia em que prestou a sua contas defini

tivas - em 19 de bril de 1933 - as contas da Caixa Menor deviam mon

tar ao todo em 20:000 000 mais 34:013 900, 

ou sejam 54:013 goo. 

No entanto, como se observa da prestação de contas 

ffectuada nesse dia (Vide resposta ao quesito 28 a fls. 288) o accu

sado s6 entregou 'Companhia em dinheiro, recibos, documentos e va

les, a importancia total d 

Rs. 45:672 000 

incluindo, nesse total, a quantia de 

.H • 20:000$000 

em dinheiro, vales e documentos de C ixa Menor. 

Observa-se ainda que entre os fundos da "Caixa Me

nor" entregue pelo accusado aos seus companheiros, havia um cheque 



... 12 -

de 6:150 600, e mais 4:425$000, em dinheiro papel e 416 "200, em pra

ta e niokel, como se deduz da resposta dos peritos ao citado 28° que

sito. A existencia desses lo:ggl 800 em cheque e dinheiro, demons

tra á saciedade que a Caixa não estava estourada. 

Assim como o facto de não haver o accusado convert i ~ 

~ ~ dinheiro o cheque n° 1.272, sobre o Banco do Brasil, de N1cthe~ 

roy, que elle recebera da Uontabilidade para reembolso de diversas 

despezas effectuadas por conta do Caixa Menor, é prova ~ gue ~

cisiva ~ que ~ Oaixa Menor não precisava ~ retorço ~ dinheiro. 

g. - Pretendeu ainda em vão o acousado fugir á sua res

ponsabilidade neste inquerito, insinuando que a sua prestação de con 

tas não foi tomada em forma regular. No entanto, como as suas demai 

inconsistentes allegações, foi esta tambem, a seu tempo, definitiva

mente refutada pela imbargante. 

~ o que se colhe da prova oohesa produzida nestes 

autos, é que José Pereira Uomes, tendo solicitado, por occasião da 

descoberta do desfalque, um inventario. dos valores confiados á sua 

guarda, foi immediatamente satisfeito, nessa pretensão, pelos seus 

companheiros de serviço Luso ~oelho e Sebastião Costa. 

Antes, porém, de se terminar esse trabalho, de im

por tancia vital para o accusado, por isso que resultaria - ou em 

absolve-lo da acousação infamante, ou em deshonra-lo irremisaivel

mente, para todo o sempre, - José Pereira Gomes procura estranhamen

te e repentinamente ausentar-se, deixando o recinto a pretexto de 

ir tomar caf~, e não mais a elle regressando ••• 

Confissão ~ eloguente não poderia ter produzido 

o accusado da falta grave em que incorrera. 

A verdade é que dos autos se infere, apenas e tão 

s6mente, a convicção irreduotivel e desapaixonada de que se acha maij 

que provado o desfalque que motivou este Inquerito dministrativo. 

O accusado confessou, aliás, a sua falta, particu

larmente, aos Drs. Hamilton Leal e Octavio Bàilly (depoimentos ~ fls 
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32, 32 v., 35 e 35 v.) E quando não bastassem esses testemunhos in

suspeitissimos para comprovar a acousação, ahi está, definitiva e es

magadora, a conclusão unanime dos peritos contabilistas que, 

por ordem do Egregio Conselho, 

procederam a uma minuciosa pesquiza nos livros e documentos da Embar

gànte. 

Hespondendo se em vista de tudo quanto apuraram no decor

rer da pericia, podiam concluir que o accusado era responsavel pelo 

desfalque constatado nas respestas dadas aos quesitos anteriores, as

sim declararam os peritos: 

"SIM. CONCLUIMOS SER JOSE' PEREIRA GOMES 
RESPONSAVEL PELO DESFALQUE DE~. 7ã:124·oo 
(Res ost a !.2. 34° quesito do 2° exame ....! .!,!
or p ta • 

Inadmissivel ,, pois, que ainda se pretende affirmar não 

existir nestes autos prova provada da falta grave commettida por José 

Pereira Gomes. 

10. - Não sirva, tambem, de pretexto para a sua absolvição a 

allegação de que os autos do inquerito policial, instaurado em Niothe

roy em virtude do facto c:timinoso, "foram mandados archivar" por des

pacho do Juiz ~riminal daquella cidade. 

Esse facto não deve nem p6de orear nenhuma presumpção a 

favor do indiciado, e 1st o pela razão mui to simples de que, se o in

querito policial foi mandado archivar, 

não é porque ~ accusado tenha ~ reconhe

cido innocente, 

mas, tãõ s6mente, porque o mesmo inquerito apresentava pontos duvido

sos e insufficientemente tsclarecidos, decorrentes da forma por que foi 

elle processadoo 

O archivamento te um inquerito policial, mandado effeotuar 

em taes condições, nada p6de provar a favor da innooenoia do indiciado: 
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p6de, quando muito, significar que o processo não continha elemen

tos bastantes para o proaeguimento da aoção criminal. 

ates elementos encontram-se, hoje, dentro dos pre

sentes autos. E, do momento que elles existem, 

~ que foram constatados pericialmente, 

como no caso presente, o poder julgador tem o dever de toma-los em 

consideração para sentenciar de accordo com a verdade provada. 

Se todas as autoridades que se manifestaram pelo ar

ohivamento daquelle inquerito policial, tivessem tido então sob as 

suas vistas os elementos probantes agora accumulados neste Inqueri

to dministrativo, por certo não teriam deixado de julgar inteira-

mente procedente a accusação. 

E• este acto de reparação que a ~bargante ora pede 

e espera do Egregio ~onselho, para que não se torne uma burla a 

justiça do trabalho, para que a nossa legislação social não seja 

impedida de cumprir sua alta finalidade, para que, emtim, pa-

trões e empregados não venham a descr&r do Direito e da 

JUSTIÇ. 
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Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do TrabAlho. 

Exmo. Srs. Membros do Egregio Tribunal. 

Ao res:pe i tavel acord~o :pro reri do ~lo Egregio C .N. 

do Trabalho, ~e em sessão de 2B de maio de 1935 julgou impro

cedente o inquerito instaurado :pela Companhia Brasileira de 
P~Cc.;.'16/~ 

Energia Elect~ o abaixo assi gnedo, determinendo a 

sue readmissÃo ao serviço, houve a citada Em:preza :por bem o:p

:pôr embargos , no derradeiro minuto do :prazo fecult a do pela la i, 

naturalmente com o proposito de prolongar o mar~rio do accu

sado que desde o :principio do ~no de 1933 está privado do rece

bimento dos seus vencima1 tos, lutando com a mais desoladora mi

seria :para fazer face aos enoArgos de familia, aggravado }:ela 

situaç~o morAl , creada, :pela prepotencia patronal que não recúa 

nem dea.nte das autoridades policiaes, nem deente da infle x ivel 

setençe de Magistrados, nem da Justiça do C.N. do Trabalho. 

Cumprindo um preceito legal, V .Exe. manda-me dar 

vista do processo, para contestação dos embargos. Mas, contes-

ter o que ? 

-Ao prim9iro exame, v erifica-se que e embargante nao 

se epoia em nenhum documento novo, como e xige a lei :para o r ece

bimento dos emb argos, e na impossibilidade de d estruir a :prova 

dos autos, repisa velharias jé destruid as eru todas as pheses do 

processo, berRlha e confunde, como sempre, procurando vencer }:ela 

estuscia o que e Razão e o Direi to re-pellem.. 

NRS -ra~oes de defesa, datada de 5 de fever eiro de 

1934, ficou dito que este processo era uma monstruosidade jamais 

vista nos annaes forenses, e por certo neste res:peitavel Conse

lho, e os factos assim confirmam. A questão está é.x;posta, de ini

cio, em toda a sua orysta.lina limpidez. A informação de fls. 



do De:p rtamento N cional do ~rRb lho (vide procuraçÃo de 

fls.) o que constitue o cumulo da afronta ao brio dos tra

b~lhadores brAsileiros. , 

. ) A verdade da 

coisa, está na propria ' coisa, é o que é. 
. 

Contestar o que 

est' de si cont&stedo?t '( . 

continuarei 

Sem:pr e :pedi , e -

.. :p3dir, Exmos. Srs. Membros do C. Nacional do 

Trabalho, uma só é unica coisa: 

J 

~-

t . 

o 

,... ,.. 

.. 

Proc. 5.446/1933. 



Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do TrabAlho. 

Exmo. Srs. Membros do Egregio Tribunal. 

Ao respe i tavel ecordÃo proferi do p9lo Egregio C .N. 

do Trabalho, çpe em sessão de 2B de maio de 1935 julgou impro

cedente o inquerito instaurado pele Companhia Brasileira de 
r-~ rc.;l./6/ti----

Energia Elect~ o abaixo assi nRdo, determinando a 

sua readmissÃo ao serviço, houve a citada Empreza por bem op

pôr embargos, no derrE'!deiro minuto do prazo facultado pela lei, 

naturalmente com o proposi to de :prolongAr o .me rtyrio do accu

sado que desde o principio do anno de 1933 está privado do rece

bimento dos seus vencimentos, lutando com a mais desoladora mi

seria para fazer face aos encArgos de femilia, aggrawdo ]:ela 

situação moral,creade., pele. prepotencia patronal que não recúa 

nem deante das autoridades policiaee, nem deante da inflexivel 

seten ça de Magis tre dos, nem da Justiça do C .N. do Trabalho. 

Cumprindo um preoei to lega'!, V .Exa. manda-me dar 

vista do processo, para çontestação dos embargos. Mas, contes-

ter o que ? 

-Ao prine iro exame, v erifica-se que a embargante nao 

se a:poia em nenhum do cwn€11 to novo, como exige a lei para o r ece

bimento dos embargos, e na impossibilidade de d estruir a prova 

dos autos, repisa velharias jé destruidae em todas as phases do 

processo, baralha e confunde, como sempre, procurando vencer p9la 

astuscia o que a RazÃo e o Direito re~llem. 

Nas re~oes de defesa, datada de 5 de fevereiro de 

1934, ficou dito que este processo era uma monstruosidade jamais 

vista nos annaes forenses, e por certo neste respeitava! Conse

lho, e os factos assim confirmem. A questão está éxposta, de ini

cio, em toda a sua orystalina limpidez. A informação de fls. 



197-203, desperta a oonsciencia àos dignos funccionarios do 

Conselho Nacional do Trabalho. 

O sereno e brilhan-

te perecer do doutor 1° Adjuncto da Procuradoria Geral (fls. 
um 

238-v - 242-v), deixa de p~r 'um dos p9ntos capit es da de-

fesa. Na deligencia determinada pelo Conselho em 29 de maio 

de 1934, o fim em vista foi ainda uma vez deturpado pela Em

preza interessada eru manter a monstruosidade do seu acto con-

tra o accusado. 

Na contestação de 

fls. 321, o accusado provou o sufficiente :Pare.desrnoralizar a 

farQa do inquer1to, e quMdo o processo devia subir a julga

mento, obteve a Companhia v latas dos autos, embora indevida, 

o que serviu ap~nas para, a mingua de defesa, arremetter-se 

contra o Egrsgio Conselho (fls. 331), usando de expressÕes in

juriosas, que o funccionario informante julgou conveniente pro

por o cancellamento, a bem da dignidade dos Exmos. Srs. Canse

lhe iros • ( fls. 358) • 

Afinal, decorridos 

mezes, reconheceu o Egregio Conselho qüe o inquer.tto instaura-

-do pela Companhia nao conseguiu Prover que o accusado tivesse 

praticado a falta que lhe era imputada. 

Reconheceu ainda, 

que conforme consta da certidão de fls. 133 dos autos, passada 

pelo Setimo Officio da Justiça, privativo do Serviço Criminal• 

da Comarca de Nictheroy, os autos do in~erito policial, ins

taurado em virtuêe da ~ccusação ora em apreço, apóz os trasmi

tes legaes, foram por sentença de 20 de outubro de 1933, manda 

dos archivar por fAlte de elementos proventes • 



Todos os julg'ido s reconhecem unanimemente a inno-

cenc-ia do accuse.do t Mas, collocando-se acima de tudo e de 

todos, a Companhia permanece no calculado proposito de fazer 

cd~ ff\Ze' prevalecer O seu Capricho, desreipeitando a lei e OS 

Tribunaes, q_uerendo -yêncer Nla fone o ... trA.belhadOl' brasileiro 

escravisado nas garras dos polvos estrangeiros que e xploram 

as energias de um :povo digno de me lhol! sorte. :t ( 

, r n MA.s, rontest ar o q_ue ? 

Onde estão os doc~mentos da embargante, destruindo 

os solidos fUndamentos da sentença do Egregio Conselho ? Na 

ausencia de doqumentos novos, a embar~nte lança mão, apenas, 

de. um triste expediente, par :prolongar o martyrio do eccusado. 

Allega, não prova. Mas, ellega o que ? Erro de Direito t 

Em desespero de cause, serve-se de um re·curso odioso, preten

dendo passar um ettestado de ignorancia aos illustres Membros 

do Collendo Tribunal. Essa fantazia de embargante, não me cabe 

oontestal-a, porque de si está destruida pelos brilhantes :pare

ceres dos autos, e nstural.lmnte será repellida pela dignidade 

dos Membros deste Tribunal, unico refugio dos trabalhadores, 

onde vêm buscar Amparo aos seus direitos burlados e menospreza-
, 

dos pelas Em:prezas, principalmente estrangeiras, como e o caso 

de emb~rgante, q_ue de brasileira só tem o nome. O q_ue a embar

gante pretende lev r avante é m seu caJricho monstruoso re:pel

lid o por 'b:>dos os juizes conscientes e dignos do meu paiz. E 

para in~amer, para passar attestado de ignorencia aos illustres 

Membros do Conselho, o poder do seu oiro vae ao ponto de fazer 

figurar nos autos, como seu advogado um membro da Procuradoria 



. do De'P~ rtament o N cional do ffirftba lho (vide procurAçÃo de 

fls.) o que constitue o curoulo da afrontã ao brio dos tra-

bAlhadores brF~sileiros. r 

A verdade da 

coisa; está na propr.ia ' coisa, é o que é. ' . 
Contestar o qúe 

está de si cont9st~do?~ '( 

continuarei 

Sempre pedi , e -

. ~di r, Ex:mos . Srs. Membros do C. Na c lonal do 

Trabalho, uma s6 e uni o a c ois a: ' 

l.. 

I 

l. .. 

(, c 

.o 

~ I ( 

,.. L 

c ' ...... 

Proc. 5.448/1933. 
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IN F O ç Ã o 
Jos~ Pereira Gomes no documento ór junto aos presen-

N 

tes ·utos o!ferece contest-.ç~o os embargos apresentados pe-

la Companhi• Brasileir de Energia Electrica ~o ·ccordão de 

fls. 361, proferido pel Terceira camara do Conselho Nacional 

do Tr b&lho, ~ue julgou improcedente o inquerito contra elle 

inst urado e, em consequencia, determinou 

nos serviços da alludid~ Empreza, com toda 

gaes. 

N 

sua re1ntegraçao 

s v tagens le-

com a junt da desse documento fie. o presente proces

so em condiçÕes de ser submettido ' consideração da Dout Pro-
N 

curadoria Geral; nessas condiçoes, p·sso-o o Snr. i-
N 

rwctor desta Secçao, par os devi os 
Ret rdado devido ao ccumulo cargo. 

Pr1~:ít~l~m 
1° O!f;lcial 

i . ' 
I 

'VISTO-Ao Snr. 0r. fi-' /OCuravl or Geral • 
de ordem 'Exmo. Snr. !Presidente. 

Em_p~~ 193~ 
·--··--···-··~~~-

Director da Secretaria ( 

fi;. ~ .. F:aaa~ -. P;/.R·AJ.r 
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Proc . 5. 446/ 33 . 

AC CORDÃO 
rf SBF • 

19 ... 3.6 .. .. .. .. 

" 
• 

Vistos e relatados os autos deste p!ocesso em 

"' que sao partes : con1o emba gante - companhia Brasileira de Energia 

Electrica; e embargado - José Pereira Gomes : 
N 

CONSI ERANDO que a Terceira Ca.t ara , em sessao de 28 
N 

de r. aio de 1935 - accorüao publicado no Diario Off iclal de 8 

de Julho seguinte - julgou 1mproce ente o 1nqueri to administr -

tivo instaurado pela co panhia Brasileira de Energia E1:ectr1ca 

contra o empref)3.do José Pereira Gomes , 1ue exercia as funcçÕes 

de "Caixa", v .;.sto não ter ficado plenamente :)rovado a falta gra

ve attribuida a esse empregado , de ter dado um desfal 1ue orçado 

pela '"'!llpreza n· importa.ncia de 80 :000, 00 (oitenta contos de ré

is ); 
N N 

CONSI DERAN O que , nao se conformando co r1 essa decisao , 

oppoz a En1preza os embargos de folhas 364 a 377, ~ue estão devi

d~nente contestados pelo embargado ; 

CO JS I ERJ\NDO , prel 11narmente , que os embargos foram 

apresentados dentro do pra~o r cgul 1entar; outrosim, 

COlTSIJ:BR O que, do exame minucioso dos presentes au

tos,confonne rocedeu tam ern a referi a Camara , nada consta .ue 

autorize a firmar um juizo convlncente ou ao menos uma in i 

cação de responsabilidade e urna ocunentação sufficie1te que 



11 strúa e forneça ele' tentos de credito para coucl ui r-se 

pel· r8s onsab lid'"'de do empret ado José Pereira nomes , 10 

desfalrue .. ue lhe attribuido ; 

• 
RESOLVEM os membros do Conselho Nacional do Tra-

N 

balllo, retm1dos em ses · o .lena, co 1hecer dos eElbargos of-

ferecidos pel· co w llia. Bra::31le1ra e En rgia Electr1ca, 
N 

pc:..ra r ·e i t· • -os, couf lr,na do a decisao ernDnrgada . 

Rio de Drc.meiro , 26 de } ·arço de 19 6 

};rocurador 

PtüJ11cado no D1ar1o Off1c1u.~ em '8 d.ll. ~~ .ot..2 .J9 3-b , 
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8 ·alo a. 

/SSBF. 

• 

~ O T I F I C A Ç o 

sr. Dlrector da companhia r s1le1r de Energia I:lectr1ca 

E. o 1o . 

H· vendo o c nselho Nacional do Tra lho re

jeitar os e bargos o!!erec1dos por essa co panhla contra a 
... 

dec1sao deste conselho, de 28 de galo de 19"'5, unl foi 

no ~,r. tl o de ser José e 1r.a c)ortes r 1 tecr do no c .u- o 

c: ue occupnva nessa ~m rez , co u mnico-vos de ordem do sr. 
Presidente , que devei , dentro do prazo le~. 1, dnr cumpL1 

... 
ento a citada deois , . ut· ent1C'Hia • 

Attenc1os 
... 

saud çoes . 

rancisco de P~ ula 1 tson. 

D1rector Geral , Int r1no . 
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Exmo. Sr. Presidente do CONS~LHO NACIO 

" 

Jos: P~R IRA GOM s, tendo obtido ganho de causa 

no processo numero 5 .4J~6/.33, centro o COMPANHIA R~ SI.LJIRA DE .... N~R

GIA .... LeTRICA, conforme ACORDÃO publicado no Diorio Oficial de OITO 

d Maio do oorrent ~no, vem mui respeitos~mtnte n pres nqn d v. 
Exio. solicitar que seja d .. do um pr zo (t rei' rido companhi por 

,1 

que cumpra a rt so luçÕo do CON.:>lLHO PL NO, tendo rn v i sta que no o f-

ficio n° 1515 d 8 d íaio de 19.36, expedido por ess 
, 

Conselho o 

r ferida Companhia Brasileiro d ln rgio •letric , nÕo foi, corno pa-

l"ece ao suplfcant d terminado pr zo corto poro n medido que oro • 
' 

r qu r CO A MAXI A URG •NCIA, dado o situação m que se encontra o 
, 

a d cornpl to folto d interessa do, qu 

N stes termos e por ser d ~ustiço, 

P.Def rimento. 

Rio de Janeiro, 22 de rn lho de 1936. 



,.. 
INFORMAÇAO -

N 

o conselho Nacional do Trabalho, reunido em sessao 

plenA, resolveu conhecer dos embRrgps oppostos pela companhia 

Brasileira de Energia Electrica ~ decisão da Terceir~ camara do 

mesmo Instituto, que julgou improcedente o 1nquerito administra

tivo ins~urado cont~ Josê Pereira GOmes, afim de rejeital-os, 

confirmando, assim, a decisão embargada. 
De t~l resolução teve conhecimento a embargpnte por 

o!ficio-noti!ic~ção n~ 1-515, de 8 de t!R.io ult o. 

Jos~ Pereira GO es, co o reauerimento de !ls.390, 

requer a este conselho providencias no sentido de ser determinR

do á Eltpreza e bcr~nte, Ull prazo ~r~ o CUI1Pr11lento do ci t::1d0 

accordão de 26 de MArço ultimo, visto que, R seu ver, nRo está 

o referido prAzo devid~mente esclArecido no o!!icio de fls.389, 

des~ secretRr1A. 

,.. 
A' v 1 st~ do exposto, tr~tando-se de UMA decisao do 

.., 
conselho Pleno, da qu~.l nao cabe recurso, parece- e que se pode-

ria o!!ic1ar á co PRnhla Brasileira ~e Energia Electrica , inti

mando-a a, ~entro do p~zo de 10 di~s, dar inte~l cumprimento 
IV N 

ao ~ccordao ~este In~tituto, sob pen~ de incorrer n~s saneçoes 

legRes, salvo melhor jUi?.O R autorid~de superior, a cujas mãos 

passo os presentes autos, porR os fins convenientes. 
Retarnado, por accumulo de serv1~o a meu cargo. 

Olft..~. :,.. Ri~"'2~ de d~ho de }936, 
~ ~ 'ff(_-de ;t {/faau~ 

~ 2~ O!! ci~... . 

~\t t .. ~(v \ cl ~ J• 
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