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Bahia, 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalb 

Em obediencia eo que dispÕem as instrucções ba 

de referencia a inqueritos administrativos procedido 

qoe publico& sujeitas ao regimem da legislação sobre 

• 

to desse Conselho, os autos conclusos do inquerito administrativo mandado pro 

ceder pela Directoria da Companhia Linha Circular de Carris da Bahia, contra 

seu empregado, João Magalhães, para apuração de talta grave a elle attribuida 

em virtude de contar o mesmo mais de dez annos de serviço. 

Saudaçãs 

~~ t~ Secretario 
da Commissão de Inquerito Administrativo 

• 

,--1/ (I' v I 

I I 
cebldo na t.• Secção em~ · 
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COMPANHIA LINHA CIRCULAR DE CARRIS DA BAHIA. 

Inquerito administrativo instaurado pa: 

apura~ão de talta grave, attribuida ao 

pregado João Magalhães, vigia do depos 

de materiaes, em Roma. 

O Secretario 

Anno de mil novecentos e trinta e cinco, aos vinte e cinco dias do mez de Março 

ta Cidade do Salvador, no editioio da Companhia Linha Circular de Carris da Bah 

primeiro andar, sala numero um, á rua D. Jeronymo Thom,, ta~o autuação da porta 

que se segue, do que lavro este termo. Eu,~~ ~_... se 

tario, o escrevi. 
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~Diretoria da Companhia L1nha CirculmY<íe Carris da Bahia, pela 
presente Portaria, resolve Aete~inar a abertur do in~erito &4ministrativo 
reco andado pelo art. 53 do Decreto n. 21.o81, de 24 de !'enreir,o de 1932, 
atim de ser puradas aa taltaa grana, adeante relatadas, coaeiidaa pelo aeu 
preposto .roão Kagalh.ãea, ngia do depoai to de materiais, ai tuadoa no logar 
denominado Rama, distrito doa Karea, desta Capital. 

O ar • .Almoxarite Geral da Companhia, Sr. J.lmir Pato, tendo recebido 
queixa do encarregado do di to depoai to, Fernando Gonzaga, contra o referido 
Tigia, referente o t 'brtacuêa frequente em que Tinha ultillamente . 
o apresentando Co serTiqo, e d!Poia de certificar-se pessoalmente da prooe
dencia da me~~na, chamou a atenqao do empregado para a l!llla conduta incorreta, 
~oeatando • a4,.rtindo-o .repetidaa ,.zea, por essa mot1To. Não o'batante, 
continuou ele a reincidir na maaa falta at6 o dia 8 do corrente mAs, quando 
foi assistido o tato por di ,.rsaa peaa&aa, empregadas taDbem da CCDpanhia • .r' no dia 4, deste me amo mês, pelo motoreiro Geraldo Sant '.Anna, toi Ti ato o 
aouaado dormindo em •rTiqo • no estado de completa embriaguas, a ponto ae 
dar lu§ar a que esse outro preposto da Companhia t•chaaae o portão do deposito 
para nao ticar em abandono, como eataTa. 

&, como procedendo assim o •pr.gado, .roão ll&galhãea, Tigia do re
ferido deposito de materiaea, eateja ·aujeito a pena de demissão, pelo :rato de 
••u eatado.de embr1asu•• habitual e de deaidia no desempenho daa sua• reaveo
tiT&a tunçoea, noa temos do art. 54, letras ~o- e -c. do Decreto n. 20•4b5• 
de 1• de Outubro de 1931, reiOlTe eata Dire\oria nomear uma· comissão composta 
do Dr. &paminondaa !orrea, Presidente, Lidio Braul.io de Souza, Tioe-Preaidente 
• ano Tianna, Secretario, para a tarmação do inqu.erito, na torma da lei, 
ficando, desde J', auapenao o acusado de auaa tunçõea at6 a decisão detiniti,. 
do caso, como de direito. 

Teatem.unb.aa: 

.&.campanha \DI1 dooumtllto. 

~r Pato • j.J,m.owarite Geral 
.roão Remoa Costa !'ilho .. empregado do Jlmoxarite 

da Graça 
Fernando Gonzaga - Tigia do Deposito d8 Rama 
Eduardo Santiago, cpregado do Material Roda$e 
Geraldo Sant'.&nna, motoreiro n. 550 • 

Cumpra•••· 



Oertitioo qu, De ata data, to i ex.pedido ottioio ao Senhor Presidente do SJ]ldioato 

Protiaaional. em Tr11J11R7, Tele*•• Força e Luz da Oi~ do Sal'ftdor, Da oontormi-

:uu, para os tina do artigo oiDOoe~n-..;....._--t 

ta e t~a do Decreto n: ao.~~. At : de Outubro de mil noveoentoa e trinta e um, 
, 

~ 

moclitioado ~lo 'Decreto nf 81.081, de 'Yinte e quatro 48 Fevereiro de mil DO'Yeoen__ , 
a e trata e 4o1a. o ferido' Ye"'•4• dou tí. -----------,.------1 

Bahia, 23 de ~o de 193~. 

O Secretario 

--~~1.9-~----1 

Aos vinte e tria cliu do •z 48 JlarQO 4e mil DO'Yeoentoa e trinta e oiDOo, taqo ea

tea auto• onoÍuaoa ao Senhor Doutor Pnaide:nte, 4o que la'Yro este termo. Bu, ~~~,~ 

1 
S.0.1'9tar1o, aerrtD4o 4e eaori'Yão, o nbaonn. .... _______ --1 

~a4-~ ..0 d~ ~r.r-~ ,cV7-2~-?-..~ ~"--- /C.__...,;..~:z...:~ 
~/~ ~~~ ~~~z::. /~~?z:_ ~ rd ~ ...... ~~ 
~a;;:;;~;x:.,.__ ~ ?_;___ cl~ ~.../'~~~ 
~ d~~~ ~ -:'o ~. 

e/J-~,Y.y.J.;;' ~<y 
D.A!.l 

lia data npra • toram. entnguea eatea autoa, do que la'n'O o preaente termo. h, 

N~~/ aecntario, aervin4o de eaori'Yão,o nbacn'Yi. 
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JUNTADA 

Aos vinte seis dias do mês de~ço de mil n~veoentos e trinta e cinco, junto a 

estes autos o offioio do Syndicato Profissional em Tramway, Telephone, For~a e 

Luz da Cidade do Salvador, ·sob n~ 183/35, com o despacho nelle exaradot do que 

lavro o presente termo. Eu,~ . · 



$YNDICATO !PROFISSIONAL EM '6RAMWAY, '6ELEPHONE, fJORÇA E 

DA eiDADE DO $ALVADOR 
./ 

Fundado em 10 de Janeiro de 1933 ~ Séde: Rua Saldanha da Gama, n. 12 (2: andar) ~ Telephone 6213 
-

N . ............ ir.. -~- ~ 

Illma. snra. Presidente da Commissão de Inquerito Administrati

vo das Cias. Linha Ciroular e Energia Eleotrioa da Ba

hia. 

Nesta. 

Saudações. 

Aousamos o reoebimento do vosso oftioio de 

23 de Março s/n, em que solioitaes a designação de um representante 

deste Syndioato para aoompanhar o inquerito a que responderá o SnrA 

João Magalhães-- Vigia do Deposito de Materiaes em Roma. Deixamos de 

attend4r o vosso oonvite pelo fato do referido snra. João Magalhães 

não ser vosso assooiado. 

Com os protestos de grande consideração. 

~@Ç~~s~~ 
Naziazeno Galvão Miranda. 

2a Seoretario. 



CONCLUsÃO 

Aos vinte e cinco dias do mez de Marqo de mil noTecentos e trinta e cinco, raço 

autos conclusos ao Senhor Doutor Presidente, do que lavro este termo. Eu,~ tCl 

/()L-~1 secretario, servindo de escrivão, o escrevi. 

DATA 

Na data supra me roi entregue estes autos, do que lavro este termo. Eu, ~ 
~~~secretario, servindo de escrivão, o escrevi. 

) 



CERTIDÃO 

Certifico ~ue bem e fielmente cumJ2r1 o de~cho d~o des»acho constante 

das ~olhas seis. O re!~do é verda e dou_!& 

_ Bahia, 26 de MarQO de 1935 .. 

w~~ 

------

--~---



Auto de perguntas feitas a 1oão Magalhães, 

vigia do deposito de materiaes , em Ho~a, na 

torma que segue: 

Aos vinte e sete dias do mez de Março de mil novecentos e trinta e cinco, nesta 

Cidade do Salvador no editicio da Companhia &inha Circular de Carris da Bahia, 

primeiro andar, sala numero um, onde presentes se achavam os Senhores Doutor Epa-

minondas Torres, presidente da Commissão de Inquerito, Lfdio Braulio de Souza, vi 

ce-presidente, doutor Mario Gordilho de Souza, advogado da Companhia Linha Circu-

lar de Carris da Bahia, commiso Mario Vianna, secretario, abaixo assignado, sendo 

ahi presente 1oão Magalães digp 1oão Magalhães, vigia do deposito de materiaee, 

em Roma, pelo mesmo Senhor Presidente lhe toram teitas as seguintes perguntas:-

Perguntado qual o seu nome, idade, filiação, estado civil, profissão, se sabe ler 

e escrever, onde reside e qual o seu tempo de serviço na reterida Companhia. Res-, 

pondeu chamar-se 1oão Magalhães, ter quarenta e cinco annos de idade, tilho de Ve. 

rano Rosa de Magalhães e Idalina Rosa de Magalhães, ser solteiro, vigia do deposi• 

to de materiaes , em Roma, sabendo ler pouco e escrever _pouco, Jtesidindo na rua dt 

Mangueira na Masaar~nduba , com vinte e cinco annoe de serviço. Perguntado sobre o 

que tem a dizer a respeito da portaria numero três, de vinte um de .Março deste an• 

no? Respondeu que a Directoria está mal informada q~a~to aos seus costumes, pois 

não u , que attribue esta denuncia ao tacto de estarem os senhores 

iootoreiros GeJ;: ldo ant ·Anna outro de sobrenome Costa e mais dois promptidÕel 

dos transformadores e mais Luiz ajudante da prancha estar constantemente a jogar 

junto d,os transformadores e com elle d~nt nõo quize e consentir elles o in-

trigarmn com o senhor Fernando Gonzaga e este levou ao conhecimento do senhor Al-

mir Pato. QUe attribue. esta denuncie. dada pelo senhor l'.ernando Gonzaga como sendo 

o desejo de atastal-o do seu posto pelos jogadores no recinto da repartição. Que 

entre elle e as testemunhas apresentadas e os motoreiros accusados por elle nunca 

houve discussão nem luctas. Que não tendo outros motivos, s6 'prohibição do josa 
~~ 

l"ãsta denuncia. Que as vezes costuma tomar um quente (cachaça} mais nunca se embril 

gar. Perguntado se alguma. vez abandonou o serviço ou teve nelle mau procedimento 

de modo a ser observado pelos seus superiores? Respondeu que não. Perguntado se 

tem alguma cousa a dizer das testemunhas ? Respondeu que não. E como nada mais di1 

sesee nem lhe tosse perguntado, mandou o Senhor Presidente encerrar este auto, 



lUe lido e achado conforme, vae por mim assignado com os demais presentea. Mario 

secretario da OOmmissão, servindo de escrivão, que escrevi e dou té. 

L 

CONCLUSÃO 

s;-
~ y~ 
~ 

Aos vinte e sete dias do m&s de Março de mil novecentos e trinta e cinco, ta-

qo estes autos conclusos ao Senhor Presidente, do que lavro o presente termo. 

Eu, N~~/ Secretario, o subscrevi. 

0--. 
.,~~. 

~~~ ~y-? ~..f rf": 

Data 

Na data supra me foram entregues estes autos, do que lavro o presente termo. 

Eu, ~~~,~Secretario, o escrevi. 

CERI'IDÃO 

Certifico que, verbalmente, intimei os Senhores Almir Pato e Joao Ramos Coa-

ta Filho, para comparecerem a audiencia marcada para o dia l~ de Abril ás dez 

horas, scientiticando, tambem, por carta, ao Senhor João Magalhães. O referi-

do é verdade e dou fé. Bahia, 19 de, digo Bahia, 28 de Março de 1935. 

O Secretario 

w~ 



ASSENTADA 

Ao primeiro de Abril de mil novecentos e trint e cinco, nest Cidade do Salvador e 

no edificio da Companhia Linha Circular de Carris da Bahia, ond se chavam presentee 

os senhores Doutor Epaminondas Torres, presidente, Lydio Braulio de Souza, vice-presi 

dente, Doutor Synval Vieira da Silva, advogado da Companhia Energia Eleotrica da Ba-
.d-~ -0 t.T'"O-~~ 

hi , Segisfredo Ferreira da Silva, advogado do aocusado, co~go, Mario Vianna, se-

cretario da feterida commiaaão, sendo ahi tambem presente o senhor João Magalhaes, vi 

gia do deposito de materiaes, m Roma, no primeiro andar do referido predio, s la nu-

mero um, pelo mesmo Senhor Presidente foram inquerid s testemunhas arroladas, co-

mo adeante se vi; do que para constar, lavro este termo. Eu,~~~,~.~, 

secretario, o escrevi. 

la. TESTEMUNHA 

Almir Pato, natural desta Capital, com trinta e cinco annoe de idade, residente á 

Avenida sete de Setembro numero duzentos, casado, Almoxarite Geral das Companhias 

Linha Circular de Carris da Bahia e Energia Eleotrica da Bahia, com quatro annos de 

aerviQo, sab.endo ler e escrever, testemunha juramentada na forma da lei, prometteu 

dizer a verdade do que lhe tosse perguntado, e, sendo inquerida sobre o facto de fo

lhas duas, que lhe foi lida, disse que conhece o Senhor João Magalhaee ha cerca de 

quatro annos, que ultimamente tem elle se dado ao vicio da embriaguez, que por vari-

as vezes chamou a attenção do accusado ameaçando-o de punir caso continuasse a beber 

demaseadamente, no que não foi attendido, sendo que uma das vezes quando ameaQou-o 

- ~ ,., -de suspensao o Senhor Joao Magalhaes respondeu-lhe que queria era augmento de venci-

mento e não suspensão, "mais que reincidindo na mesma falta resolveu no dia oito do 

mez passado suspendel-o, communicando em carta á Directoria. Que como elle depoente 

outros empreg doe das Companhias alludidas viram-no no mesmo estado de embriaguez 

complecta. Nada mais dizendo, foi pelo Presidente feito a seguinte pergunta; Pergun-

tado, se sabe se o Senhor João Magalhães se embriagava ha muito tempo ou se é de pou

co tempo para cá? Respondeu, que ouviu dizer ser o facto velho, mas que elle depoen-

te s6 o atfirma de dois annos para cá. Perguntou mais, quaes os costumes do Senhor 

João Magalhes? Isto é si & bom trabalhador, si 6 honesto e si compareca sempre ao eer

ViQo? Respondeu atfirmativamente. Perguntado se sabe ter o Senhor João Magalhães a-

bandonado o eerviQO para ir tomar bebida ou se bebe dentro da propria repartição? 

Respondeu que elle não abandona o seu trabalho, mas algumas v~zes já entra bastante 



tastan.:tA-.h8hi.do,_no entr.etan:to, jama~~ o nu.. beb r dentro d epu.t~ãa...__...,...,.,..__...._pala-________ ---f 

r.ra ao adyopdo da Compan.hi e.ate perguntou.. ergu.n.tado a _aléiiLdo depoente ou:traa pu-~--------1 

ôaa Y1ram o ccusado embriaga4o na occaeião em que o m amo foi pegado em tl grante 

este estado? Bespondeu._ attirmativJmlen.ta. Perguatad.o, usim, pode dizer.. quaes :roram---------1 

sas p asO s'l .Respondeu., Joã.o da Ma:tta. Ramos Coet ..Filho, Geral.d SWl..._'...--._,(Jwtornej,-

o numero J)50), Fernando G<:!nzaga a_ E_dmundo Santiago. Fergun.tado se o depomüe a,bjl ser 

Senhor Edmundo Santiago emj)regado da Com.P:Snhia _ em ~e sec~ão? Reaj)ondeu a:t':t'irmati-------~ 

ament~, e do ~terial Rodante ao numero dois cento e oitenta e nov ~ Dado a la-

:t'oi llelo Senhor Synval VJ. ir da Silv adVQgfldO da ______ --t 

mpanhia. im~ugnada a presen~a do Senhor Segis:t'redo Ferreira da Silva por inc~cida~d~e~------~ 

go, J>Qr falta de capacidade technica juridica, PQr isso que o mesmo não é Bacharel .m ____ _ 

ireito, 1n o~ipto na qrdem dos Advogados do Brasil, nem ainda provisionado nem solici- _______ ___ 

o rocqrador do accu ado _protest• contra a imj)ugna~ão dizendo que 

dmini trativos aqui feitos sempre foram as testemunhas interrogada• peloa 

vogados da Companhia e pelos r presentantes dos Syndicatos, o que não lhe parece justo , 

m :t'ace d 1§1 .o advog do da Collll!anhia não pode :t'e.zer _perguntas neliLinqut 

QÕes. Não havendo mais quem tivesse alguma couaa a dizer, mandou o senhor presidente 

cerrar o presente depoimento, que lido e achado conforme , vae assignado por mim e por 

odos o presentea. Eu, N ' · secretario, o escrert. 

~~7-r~~--/~ :Y~ 
/,~<'Ú'":'..t=•·J~A 

·(...(......._.....,.. ec. ~ 

\t,CJÍ-AP-,) drv ~ ~L2 zf2~ 
__ u~~. 

CERriDÃO. 

D v1do aos protestos do advogado da Companhia Energia Electrica da Bahia e do Pro-

curador do accusado, e tambem do adiantado da hora, deixou de ser ouvida a segunda 

testemunha. O referido e verdade e dou ré. 

Bahia, 1: de Abril de 1935. 

O Secretario 
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4.0 TABELIÃO 

CJ8el. ~uil/:erme 91lar6ac&. 
15, Rua do Tesouro -- Telefone 5233 

Livro 99 Folha 35 

r:!Jrimeiro rcraslado de r:Procuração que /az 

João ~aealhães , brasileiro , solteiro, em regado na com anhia Linha Cir
cular e •nergia ~letriaa da Lahia, residente nesta capital . 

clai6am Quantos lste 1>u6fico 9nsfi'UIIletalo Je 1>rocuraÇliO bastante Virem QUe, nO anO de 

mil novecentos e trinta e c in co ••••••• .•• aos trinta ••• 3 . . •.. 
dias do més de março •.••••• • •• •• • 
nesta cidade do Salvador, Capital do Estado Federado da Bahia, Republica dos Estados Unidos do 
Brasil em meu cartoitl'io , perante mim tabelião , compareceu o outorcante aci
ma mencionado , comhecido elo proprio das teste unhas abaiXo assinadas e 
estas de mim conhecidas , perante as uàis disse que constitue seu bastan
te procurador o snr. segisfredo !•'erreira da 'ilva, brasileiro, cat"ado , -
tu ciohario publico , residente nesta capital , para o f1m especial de re
presentar o outorcante no in uerito administrativo ~ ue responde peran
te a comissão de in uerito das C)nmanhias Linha Circular e ergia Ele
tri~a da ahia , podendo o seu referido procurador re uerer o ue se fizer 
necessario , assinando qualc·uer papel , jun~ando documentos , contrariando -
Oepoimentos ,passando recibc., , dando Q.U1 t·· rc·o, e substabelecer emfim prati
cando todos ps ~tos que se tornarem 1mprecind1veis ao desepenho cabal do 
presente mandato , inclusive substabelecer •••• 

Os átos dos tabollães não estilo sujeitos ao Registo Especial. 



E lhe concede todos os seus poderes por direito permitidos para que em nome dêl Outorgante 
como se presente fosse possa procurar, requerer, alegar e defender o seu direito e justiça em todas as 
suas causas civeis e comerciais ou crimes, movidas e por mover, em que for autor ou Ré em qual· 
quer Juizo ou Tribunal, arrecadar e 'haver a si toda a 1;ua fazenda, dinheiro, ouro, prata, encomendas, 
carregações e seus produtos, dividas legitimas, legados e tudo mais que por qualquer titulo lhe perten· 
cer; fazer inventarias, partilhas licitações, relicitações e dar quitações como fôr mistér; citar e demandar, 
a seus devedores, e a quem mais deva ser; variar de ações, intentar outras de novo, propor qualquer de· 
manda, apresentar, inquerir, contraditar testemunhas; oferecer artigos de suspeição e quaisquer outros, 
ouvi r despachos e sentenças, apelar. agravar, embargar, reclamar, assistir, confessar, louvar·se e tudo seguir 
e ren unciar até maior alçada, interpondo recursos de revista; vir com embargos de terceiro senhor e pos· 
suidor, juntar documentos e torná·los a receber, podendo substabelecer esta em um, ou mais Procura· 
dores e estes em outros e revogá·los querendo; fazer ajustes, traspasses, cessões, rebates, dar esperas, fazer 
desistencias, transações e amigaveis composições; confissões, reclamações, compras, trocas, remessas, habi· 
litações justificações, abstenções, protestos, contra·protestos, embargos, sequestras, penhoras; execuções, 
p ri sões e dar consentimentos de solturas; tomar pQsse, fazer entregas e arrematações de bens; lançar nêles 
para seu pagamento; dar e tomar contas a quem competir, assistir com esta a toda ordem e figura de 
Juizo, e fóra dele assinando recibos, escrituras e termos precisos, fazendo tudo o que fôr a bem de sua 
justiça com livre e geral administração e seguindo em tudo suas ordens cartas e avisos, que onde por êle 
forem apresentados valerão como parte dêste instrumento, pois que ha por expressos todos os poderes como 
se de cada um fizesse individual menção e só reserva para si a nova citação; tendo por firme e valioso 
quanto fizer o seu Procurador e substabelecidos, aos quais releva do encargo de satisfação por seus 
bens, que obriga. De como assim o disse dou fé; e foram testemuJ)hélS presentes os abaixo assinados 
com .[) . Outorg- nte det>ois. de lida esta erapte todos por mim UUl.lnerme Carneiro da 
rtocna waroac , Tàbe11.ao QUe a scrlvi , sendo que a rôgo do outorgante 
por sêr analfabeto assina esta Isidro Jilva,dou fé. (~. Isidro Silva . 
I ena to Bento uoraes • Arthur I omualdo so Humildes . co lado e inutiliza
do o sêlo f~deral de dois mil reis e a taxa de ~~dua~ e saude . con-
forme o original.Lahia de •• 1arço de 193J . & eu , __ ,~~~c~~ .. 

~~ ~~~~._ 

~~~~~~~. 
~~~~-41--

O primeiro traslado não paga sêlo ex•vi art. 30, n. 12 do Dec. N. l7538 de 10 de novembro de 1926; 
não está, porem, isento de sêlo como documento nos autos. 



JUNTADA 

Ao primeiro dia de Abril de ldl noTecentoe e trinta e cinco, junto a eetea auto 

a procuraqão do Senhor João Magalhães nomeando seu procurador o Senhor Segiatre· 

do Ferreira da SilTa, do que laTro o presente termo. Eu,~~ 

secretario, serTindo de eecriTão,o dactylographei e assino. 

CONCLUSÃO 

Ao primeiro dia do mie d Abril de mil noTecentoe e trinta e cinco, taqo estes 

autos conclusos ao Senhor Presidente, do que 1 Tro o presente termo, Eu,~~~ 

~ ~-"-"""_......._,_ CJ.....// secretario, serTindo de eacri TÃo, o dactylographei e aa-

signo. 

-



DATA 

Na data supra me foram entregues estes autos,. do que lavro o presente termo. Eu, 

J 
secretario, o suba revi. 

CERTIDÃo 

cer tifico que, pessoalmente, levei ao oonhec~ento do Doutor Advogado da Oampa

nh1a e do Senhor Procurador do Senhor João Magalhães o teor do despacho do Se

nhor Doutor Presidente. do que lavro o presente termo. lU, ~~/ 

secretario, o subscrevi. ________ _ 

CONCLusÃo 

Aos cinco dias do m s de Abril de mil novecentos e trinta e cinco, faço estes 

autos conclusos ao Senhor Presidente, do que laVl•o o presente termo. Eu,~~ 

~ , secretario , o subscrevi. 



Data 

Aos dez dias do mês de Abril de ~il novecentos e trinta e cinco, me foram entre

g\l.es estes auto , do que lavro o pre ente termo. Eu, 1A-J~~ 

CERTD>Ão 

Certifico que, pessoalmente, notifiquei os Senhores João Ramo Co ta Filho e Fer 

nando Gonzaga, para can~recerem, nmanbã, 12 do corrente, per nte esta Cammisa

de Inquer ito , para prestarem seus de~o~entos em torno do facto reter nte Se' 

nhor João Magalhães. O referido ê verdade e dou fé. 

Bahia, ll de Abril de l9i~. 

O Secretari 

w~~~ 

• 



Aos doze dias do mez de Abril de mil novecentos e trinta e cinco, neeta ·cidade do 

Salvador e no editicio da Companhia Linha Circular de Carris da Bahia, onde se a

chavam presentes os senhores doutor Epaminondas Torres, pre idente da commiasão de 

Inquerito, Lydio Braulio de Souza, vice-presidente da meama Cammissão, doutor Sin-

val Vieira da Silva, advogado da Companhia Linha Circular de Carris da Bah1 , Segi 

tredo Ferreira da Silv , procurador do aocusado, comm1go, ~~~ 
secretario da referida 

... ... ... 
oommiseao, sendo ahi tambem presente o senhor loao Magalbae 

vigia do deposito de materiaes, em Rama, no primeiro andar do referido predio, sal 

numero um, pelo Senhor Presidente foram inqueridas as testemunhas arroladas, cano 

adeante se v&; do que para constar, lavro este termo. Eu,}'jrv~~~~~ 
secretario o subscrevi. 

, I ' 
PRIMEIRA. TESTF.MUNHA. 

1oão lamos Costa Filh, natural do Estado da Bahia, cam trinta· annos de idade, re-

sidente á Trawessa do canella numero quarent , casado, escripturario do Almoxarita 

do da Graça, da Canpanhia Linha Circular de carris da Bahia, com seis annos de ser 

- viço, aos costumes disse nada, testemunha jurada na forma da le~, .que prgmetteu di 

zer a verdade do que soubesse e lhe tosse perguntado. Perguntado o que sabe sobre 

o facto constante da portaria de folhas dois que lhe foi lida, disse que em Março, 

dia oito,toi em c~anhta do Senhor Almir Pato atá o deposito de Rama para ver1~1-

carem se era verdadeira a denuncia dada pelo Senhor Fernando Gonzaga de se achar 

embriagado no serviço o Senhor João Magalhães, vigia do referido deposito, que de 

~acto ali chegando enco~trou o Senhor loão Magalhães em estado de embriague~, que 

ouviu o Senhor Almir Pato censurar o accusado presente e am seguida suspendel-o po: 

oito dias, cammunicando á Direcção; que sabe tambem que a Companhia mandou abrir 

inquerito. nada mais dizendo o senhor Presidente fez-lhe diversas perguntas. Per

guntado ai conhece ha muito tempo o eenhor 1oão Magalhães? Respondeu que ha cerca 

de cinco mezea. Perguntado si sabe ter o senhor loão Magalhães o habito de se em-

briagar? Respondeu, que quando foi para o Almoxarifado soube que o senhor João Ma

galhães gostava as vezes de tomar bebida e ficava embriagado; que elle mesmo s6 o 

viu embriagado no dia oito de Marqo, mas que outras pessOas lhe a~firmaram que el-

le constantemente tazia uso de alcool,bebendo. Perguntado ae no cumpr~ento doa se· 

us deveres o senhor loão Magalhães commetteu algwna falta por elle conhecida? Rea-



Respondeu que não. Perguntado si sabe que o senhor João Magalhães bebi quando em 

serviço, dentro do deposito? Res ondau que dentro do deposito não sabe mas que 

quando ant ava para o serviço já vinha um tanto bebido, segundo,lhe attir.m ram. Per-

guntado quae as pessOas que lhe informaram obre o tacto de embriagar-se o senhor 

João M galhãe ? Re pondeu que se lembra do se~or Fernando Gonzaga ter telephonado 

p o Almoxarit do da Graça, por mais de uma vez. Perguntado si outros defeitos ou 

faltas em serviço conhece praticados pelo senhor João Magalhães? Respondeu que não. 

Perguntado i reconhece como sua a let~a e firm, entre outro ,assignando a carta 

que lhe é apresentada e que vae ser annexa aos au.tos? Respondeu que sim. Nad mais 
I 

tendo a perguntar, o Senhor Presidente deu a palavra ao advogado da Comp nhi Linha 

Circular que nada quiz perEUntar. Dada a palavra ao Procurador do senhor João Ma

galhães, este tez as seguintes perguntas: perguntado qual a tuncção que exerce o 

Senhor Fernando Gonzaga nae Campanhi s? Respondeu que é empro do do material digo 
I 

encarregado· do deposito de Rama. Perguntado si é do seu conhecimento a anünosidade 

existente entre o senhor Fernando Gonzaga e o acousado pre ente? Respondeu que na-
• I 

da sabe dizer. Perguntado si Jabe ter o accusado presente vinte e sois a. no de ser-
' 

viços prestados· & emprez e que durante este tempo nunca tora accueado de embria-

guez habitual? Respondeu q~e s6 sabe de cinco mezee para cá, que quanto ao tempo de 

serviço. soube pelo proprio João Magalhães. da a palavra ao acousado este disser .. • 

que apenas contest a testemunha na parte em que diz estar elle embriagado no dia 

oito de Março. J. testemunha porém confirma. o eeu depoimento • Nada Mais h ven o a 

1go pergunt ado, ~ndou o Senhor Presidente encerrar o presente depo~ent~ que 11-

do e achndo conforma vae pelo Presidente e por todos os presentes aaignadoa, e 

Fernando Gonza~, natural deste Estado da Bahia, cam quarenta e tr e annos de 



\ 

de idade, residente á Q.uintas da Barra numero trinta e sete, casado, e1r:p-r "'e.do 

desta Companhia e enca.rreg do do deposito de me.ter:ial, em Roma, com quatorza an-

noe de serviço, sabendo ler e escrever, aos costumes disse nada, testmm1nha Jurad 

na forma da lei, que prometteu dizer a verdade do que ·soubesse e lhe fosse pergun 

tado, e sendo inquerida sobre o tacto con tante da portaria numero tr~a, constan-

te das tolhas duas, que no momento lhe foi lid , disse que conhece o senhor 1o~o 

Masalhãea ha cerca de dois annos, mas que s6 de Novenbro de mil novecentos e trin 

ta e quatro para cá, tiveram de trabalhar juntos, emRama; 

~or ouvir dizer que 1oão Magalh-es se emPriagava, que elle depoente affirma que 

de Novembro até esta data o ccuaado presente, vigia do deposito de materiaes, 

apreseritava-·ae em media de tr~s di em estado de embriaguez. Q.ue constantemente 

chmnav -lhe a attenqão, mais nunca foi attendido, sendo que as vezes respondia em 

vozes alt s e em termos inconvenientes. Nada mais dizendo, o Senhor Presidente lh 
' 

fez as seguintes perguntas: Perguntado se o Senhor 1oão Magalhães se apresent va 

no serviço embriagado ou se s' embriagava dentro do deposito? Respondeu que 

trava embriagado . Per~tado se elle talt va o serviço e era desidioso nas 

tunc Ões? Respondeu que elle não faltava ao serviço, quanto a desidia elle não po 

de responder porque asatm que o accuaado entrava, nos dias em que tr balhava de 

de~oi J elle depoent se retiPav • Perguntado se sabia que o acou-

eado tinha vinte e eia annoe de aerviqo? Respondeu que não. Perguntado que juizo 

for.ma do senhor João Magalhães,camo empregado? Respondeu que forma bam juizo quan 

to ao serviço, ma que para com elle testemunha é desatencioso indo 

termos groseiros. Perguntado se reconhece como sua a letra e firma, 

aasigpando a cart que ora lhe é apresentada e que ~e annexa a estes 

pondeu que sim. da a palavr o advogado da Companhia, este deu-se por aatis-

feito. Dada a pal vr ao procur dor .do accuaado este tez as seguintes perguntas : 

Pergu.nt do, quem lhe solicitou f& assignatura dada na carta ele nove de Marqo que 

lhe foi apresent da? _Respondeu que o eeDhor Almir Pata, Almoxarii'e Geral. Pergun-

tado se trabalha sob as ordens do senhor Almir P to? Re pondeu que s~. Perguntado 

e durante o tempo que trabalha no deposito de Rama o accuaado presente foi sus

P neo por qualquer falte.? Respondeu que não. N da maia sendo perguntado , mandou o 

Senhor Presidente encerr r o. preaente depoimento , que, lido e achado conforme, t oi 

neste mame to, protestado pelo aocusado , que di sse , que o Senhor Pernando Gonzaga 



.. 
Gonzaga nao trabalhe. v no deposito de Roma durante a noite quando elle estava em 

serviço, poi o seu serviço é noturno, b como declara que nunca disse lavr a 

injuriosas ao eenho Fernando Gonzaga. O Senhor Fernando Gonz g porém, tirma digo 

atrirma o seu depoimento, pois que retirando á quatro e meia, viQmais de uma vez 

vez o accuaado entrar para o serviço, embr1 gado . Feitas a declarações acima, o 

Senhor Presidente mandou encerrar o presente depoimento que v e pelo mesmo Presi

dente e todos os demais presentes assignado, cammigo, ~ 

sec~etario, que dactylographe~ e dou t6. 
~ 
v~ 

CONCLUSÃO 

I 

Aos doze dias do mez de bril de mil novecentos e trinta e cinco, faço estes au

tos conclusos ao Senhor Presidente, do que lavro o presente termo . Eu,~~ 
~ secretario, o subscrevi. 

!ATA 

N~ data supra me foram entregues estes autoà, do que lavro o presente termo, Eu, 

w~~secretario, o subscrevi. 

- . 



• • 

Declaramos ser v rd d e cr oir 

(.)H---~- ~,..., ·~ 

Q~ J~t:t;?et 



JUNTADA 

Aos quinze dias do mês de Abril de mil novecentos e trinta e cinco, junto e estes autos 

a carta dirigida o Senhor H. v. Armstrong, pelo Senhor Almir Pato, com o despacho nel~ 

exarado, do ~ue lavro o present termo. Eu, ~ /secretario, o 

subscrevi. 

CERI'IDÃO 

Certifico que, pessoalmente, notifiquei os Senhores Edmundo Santiago e Geraldo Sant' 

Anna para comparecerem perante esta Commissão de Inquerito, no dia deseseis do corrent 

ás dez horas, para pr atarem o seu depoimento. O referido é verdade e dou ré. 

Bahia, 15 de Abril de 1935. 

O Secretario 



Aos deses ia dias do mez de Abril d mil novecentos e trinta e cinco, n sta Cidade 

do Salvador e no edificio da Companhia Linha Circular de Carris da Bahia, onde se 

achavam pr a ntes os Senhores Doutor Epaminondas Torres, presidente d Commissão 

de Inquerito, Lydio Br ulio de Souza, vice presidente d mesma Commissão, bacharel 

Sinval Vieira da Silva, advogado da Companhia Linha Circular de Carris da Bahia, • 

Segisfredo Ferreir da Silva, procurador do accusado, commigo, (/~~~~~~~~~~~ 
1 

secretario da referida Commiasão, sendo ahi tambem presente o Senhor João Magalhã-

ea, vigi do deposito de materia a, em Roma, no primeiro andar do referido predio, 

sala numero um, pelo Senhor Pr sidente foram inqueridas as testemunhas arroladas, 

como adeante se vê; do que para constar 1 vro este termo. Eu, ~~' 

secretario, o subscrevi. 

Edmundo Santiago, que por engano da portaria consta Eduardo Santiago, empregado do 

Material Rodante numero dois mil cento e oitenta e'nove, que vem confirmar que o 

nome da testemunha é Edmundo Santiago, natural· deste Estado, com vinte e tr~s an-
I 

nos de idade, morador na Rooinha do Queimado numero nove, solteiro, ajustador, oom 

seis annos de serviço, sabendo ler e escrever, testemunha juramentada na fórma da 

lei, que prometteu dizer verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, e sendo 

inquerida sobre o facto de folhas duas, que lhe foi lida, disse que o Senhor João 

Mag lhàes no dia oito d Março est va no de~osito de Roma um pouco alcoolizado, mas 

-nao embriagado, de modo a poder continuar no seu serviço de vigia sem prejuizo desse 

serviço; que foi chamado pelo Senhor Almir Pato para ver e constatar o estado de em-

briaguez do accusado presente e em seguida o Senhor Almir Pato tomou-o como testemu-

nha e mais tarde, isto é, um ou dois dias depois, o Senhor Fernando Gonzaga lhe de-

ra um papel para assignar, papel que reconhece ser a carta que lhe é apresentada nes-

temomento. Nada mais dizendo, o Senhor Presidente lhe fez as seguintes perguntas: 

Perguntado se por mais de uma vez viu no deposito de Roma o Senhor João 

embriagado? R. que mais d uma vez ali o viu bebido. Perguntado se sabe 
------------~ 

galhães 

e n sse es
~ 

tado elle foi trab lhar ou se foi suspenso, das outras vezes? Respondeu que sempre 
' 

trabalhou. Perguntado ha quanto tempo conhece o enhor João Magalhães? Respondeu que 

ha cerca de cinco mezes. Perguntado o que sabe do procedimento do Senhor Jo;o [aga

lhàea no serviço? Respondeu que algumas vezes se tornava inuolerante, não permittin-



• 

permittindo que os outras empregados entrassem pelo portão, e isto fazia em altas 

vozes. Perguntado se antes d conhecer o Senhor João !agalhã e ouviu alauem dizer 

q elle g lhães tinha o co tume de se embriagar? eapondeu que não. Perguntado 

se sabe ou ouviu dizer que o enhor João galhãe deixou algum dia o portão do bal 

racão do deposito, do qu 1 & vigi , aberto durante noit ? Respondeu que ouviu di 

zer pelo Senhor Geraldo Sant'Anna, ter uma noite fechado o portão, enquanto o Se-

nhor João dormia. Perguntado e s be ou ouviu dizer que o Senhor Fernandc 

Gonzaga, encarregado do deposito em Roma, reclamou por diversas vezes ao Senhor Al· 

r ato, o estado de embriaguez do accusado presente? Respondeu que não sabe. Per· 

guntado se sabe ter o accuaado presente sido repreendido pelo seu e tado de embria 

guez ou por outro qualquer motivo e pQr qu m foi censurado quando em serviço. Res-
I 

pondeu que sim, e pelo Senhor Fernando Gonzaga. Dada a p lavra ao Procurador do 

accusado, este tez as segui~tes perguntas: Perguntado o que se compreende por de

posito de material na antiga estaQão de oma, se o barracão ou a casa onde fica 

gu rdados os materiaes? espondeu que compreende como deposito, tudo quanto fie de 

portão para dentro. Perguntado se s be a hora em que o Senhor Geraldo fechou o por~ 
I 

tão? espondeu que não viu e que não sabe. Per Qntado que recommendação lhe tez o 

Senhor Almir Pato e o Senhor Fernando Gonzaga a respeito dest inquerito? Responde 

que o Senhor Almir Pato lhe dissera que mais tarde elle seria chamado para testemu 

nha, depois da communicação que elle Pato ia fazer á Directoria, e que o Senhor Fel 

nando Gonzaga nada lhe dissera. da mais havendo nem to se perguntado, o Senhor 

Presidente encerrou o presente depoimento, que lido e achado conforme vae as ignad~ 

por mim e por todos os presentes, uma vez que o accuaado disse nada protestar. Eu, 

) . I~ ~ secretario, o êactylogr ph i e subscrevi. vr , s-----
~-;1'~~~ '~ 



SEGUNDA TESTmuNHA 

Geraldo Sant•Anna, natural deste estado da Bahia, com cincoenta e um annos de idade, 

residente á rua Machado Monteiro nt 68, viuvo, Motorneiro, com vinte dois anno~i 

de serviço, sabendo ler e escrever pouco, aos costumes disse nada, testemunha ju-

ramentada n forma d lei, que ~rometteu dizer a verdade do que soubesse e lhe tos-

se perguntado, e sendo inquerido pelo Senhor Presidente, disse que de facto o Senhor 

João Magalhães contuma tomar alcool, mas isto não impede delle cumprir suas obriga-

çÕes, que tambem é verdade que no dia oito de ~rço do corrente anno, o Senhor Al

mir Pato o chamou para verificar que o Senhor João Magalhães estava embriagado, mas 

que elle testemunha verificara que o Senhor João Magalhães estava pouco alcoolizada 

e não completamente embriagado, de modo que poderia continuar em serviço como em ou

tros dias se não fosse o ter sido suspenso. Disse mais que o accusado presente é tão 

cuidadoso do seu serviço que muitas vezes acompanha as pessôas que penetram no de-

poaito de materiaes ~recendo dellas suspeitar o que elle testemunham mais de uma 

vez observou-o aconselhando-o a não continuar a fazer, pois que isto revelava des-

confiança. Nada mais dizendo, o Senhor Presidente passou a fazer as seguintes per

guntas: Perguntado se sendo o Senhor João Magalhães habituado a beber e fazer todo 

o seu trabalho sem protesto, como explica que agora, depois de vinte e cinco annos 

de serviço tosse denunciado? Respondeu que talvez fosse devido a uma reclamaçao por 

motivo de cheg r sempre mais tarde o Senhor Fernando, que devia substituil-o no lo-

gar de vigia. Porguntado se sabe ou viu dizer haver entre o accusado e o Senhor Fer-

n ndo Gonzaga alguma desavença ou discussão em serviço? Respondeu que mesmo am Bo

ma, dentro do deposito, o accusado lhe fizera queixa do Senhor Fernando. Perguntado 

ha quantos annos conhece o Senhor João Magalhães? Respondeu que ha cerca de vinte 

annos que o conhece, desde o tempo em que o accusado trabalhava no gazometro. Per

guntado se sabe ou ouviu dizer que desde este tempo o Senhor João Magalhães já se 

excedia oro beber alcool? Respondeu que desde aquelle tempo elle já oebia, mas não 

ao ponto de embriagar-se, tanto assim que nunca deixou de trabalhar tanto no gaza-

metro como no deposito de materiaes. Perguntado se entre elle e o accusado existe 

algum parentesco, rela~Ões do familia ou liga~Ões de sociedade, tra~os de amisade 
... 

intima? Respondeu que nao, apenas tem queixa por ter uma vez o acompanhado dentro 

da repartição, parecendo delle testemunha desconfiar. Perguntado se sabe o motivo 

pelo qual está depondo neste inquerito e se o Senhor Fernando Gonzaga leu a carta 



carta que lhe é apresentad~, para elle ouvir antes de assignal- ? Respondeu que aim 

quanto a primeira parte, isto é, por se tratar de uma denuncia dada a Companhia ~or 

motivo de embriaguez do vigia João Magalhães. ~uanto a seRunda parte que assignou 

sem ler, uma vez que o enhor Fernando lhe dia era tratar-se de uma suspençao por 

oito dias. Perguntado se alguma pessôa lhe fallou sobre este inquerito ou teve re

commendaç-o de algu.m antes de vir depôr? Respondeu qu quanto a primeira parte, 

ninguem lhe falou, bem como quanto a segunda. Perguntado se a testemunha é syndica-

lisada? Respondeu que sim. Perguntado se sabe ou ouviu dizer ter o Senhor Fernando 

Gonzaga, encarregado do deposito em Roma, reclamado por diversas vezes do Senhor Al 

mir Pato, sobre o estado de embria uez do accusado presente? Respondeu que não sabe 

de sciencia propria, mas que o Senhor João Magalhães lhe dissera, uma vez, antes do 

dia oito de Março que o Senhor Fernando Gonzaga fizera queixa ao Senhor Almir Pato. 

Perguntado se no dia quatro de Março, a noite, quando encontrou dormindo o vigi Jo 

ão galhâes, se verificou estar elle embriagado? Respondeu que não verificou estar 

elle embriagado, mas que se recorda de que o vigia João Magalhães ao acordar ás dua 

horas da manhã do dia cinco, se queix ra de uma dõr e que elle testemunha fechara o 

portao uma hora antes do vigia despertar. Dada a palavra ao advogado da Companhia, 

este nada quiz perguntar. Dada e palavra ao procurador do acousado, este fez as per 

guntas seguintes: Perguntado qual a hora regulamentar de fechar o port-o? Respondeu 

que uma hora da manhã. Perguntado se a meia noite, quando chegou ao deposito se o 

portão devia estar fechado ou aberto? Re pondeu quo a meia noite devia estar aberto, 

como estava. Perguntado se sabe dizer ha quanto tempo trabalha o Senhor João Maga-

lhaes em pernoite effectivo? Respondeu que ha cerca de um anno, revezando com o 

tro vigia, mas sempre oito horas por dia. erguntado antes do Senhor Alndr Pato 

sumir a chefia do serviço a quem estava subordinado o accusado presente? Respondeu 

que o Senhor Pitombo e G. Oliver . Dada a ~lavra ao accuaado para contestar o depoi-

mento, este dissera nade conte tar, apenas queria declarar que acompanhara a teste

munha uma vez, não por desconfi r do seu procedimento, mas por que achava ser esta 

sua obrigaQão. Nada mais sendo per~untado pelo Senhor Presidente nem pelo procura-

dor do accusado, mandou o mesmo ~enhor Presidente encerrar o presente depoimento, 

que assigna com todos os demais, e comndgo, secretario, 

que o subscrevi. 



CONCLus"'o 

Nesta data faço st e autos conclusos o Senhor Presidente, do que lavro este 

termo. 

B hi , 16 d Abril d 1935 

O S cr t rio 

JUNTADA 

N st dat junto ates utos de folh s 18 a 19 asaign da pelo Senhor 

Segiafredo F. Silv • 

Bahi , 18 d Abril de 1935. 

O Secretario 

CONCLUSÃO 

sidente, do~u lAvro ~ t 

termo. B9.h1a, de Ab~il de lQ35. 

J 



PEID INQ.UERIDO JOÃO MAGJUJIÃ~S . 

/- ~ ?" 

/ ~· 
Preliminarmente a defeza alega em favor do seu consti

tuinte a in§uficiencia de provas no decorrer desse inquerito,o essencial para a 
concretisaçao da denuncia. 

Prova testemunhal. 

~- -As testemunhas de acusaçao, com e~eessao de Geraldo 
Sant'Anna, conhecem o acusado, EXJa apenas a cinco mezes, nao podendo portanto, 
assever~sobre os seus precedentes qualidades indispensaveis para o julgamento 
do acusado. 

A pri~eira testemunha Almir Pato, sendo o Chefe d~ ser
viço e denunciante do acusado nao podia~ figurar_ como testemunha de acusaçao. 
defeza considera-a suspeita, e no decorrer do inquetito, isso constatou-se evi
dentlmente , com a carta , assignada pelas demais testemunhas, a pedldo do SnrQ Al
mir Pato . 

segunda testemunhª João da Matta Ramos Costa Filho, 
auxiliaR& ~ do SnrQ . Almir Pato , além de nao conhecer o acusado, é tambem in
compatlvel dada~ sua poslçao de auxiliar do denuncian~e, e assignou uma carta 
asseverando ter CQnstatado o estado ~e embri aguez habitual do acusado, quando na 
realidade, isso nao comprova, pois ao uma vâz o viu alcoolisado, e como diz o 
proverbio, que só ose~e~ õustumes produzam o habito; a testemunha tendo anenas 
visto o acusado neste estado, uma só vez, não pode o classificur de habituée. 

A terceira testemunha Fernando Gonzaga, tambem é sus-
peita, isso porque: 

lQ - Foi Fernando Gonzaga, quem o denunciou ao SnrQ. 
Almir Pato ; 

2a - Por existir emtre o acusado e a testemunha cons
tantes disiteligencias conforme declarou a propria testemunha , (que em relação 
aQ procedimento do b.cusado no serviço nadti tinha a dizer, porem individualmente 
nao se êntendiam bem, tendo o acusado o multra.do mais de uma. vez) . 

Ora vê-se que a den~cla de_Fernando Gonzaga, fora mai 
por sentimento pessoal do que por zelo de funçoes . Nªo carece_duvida que Fernan
do Gonzaga, sentindo-se offendido pelo seu collega Joao l~agalhaes aprovei~asse a 
opportunidade do megmo chegar atrazado para o serviço e o denunciasse. Nao mere
cendo portanto, té o seu depoimento . 

A quarj!a tester'lynha Edmundo Santiago , tambem nada sub 
a respeito dob precedentes de Joao Magalhaes e sim por ouvir dizer, o a unioa 

e:ssou. t, quex e:: se tect(;nn.nht... si teu comu ceu infúl'l•tt nte, foi GerRld.o Sant 'Anna, 
;testemunha ar:nolndF nes!;;.e in 1uerito, tlc_..1t1 lliO so1' C..t-.._Liwm·~o.::J ~~ ote ~~. t.:. que ouvess 
lito ~~qurlquer pessoa, que constatou o estado de embreaguez do acusado, assim 
com~ declara ainda que assignau L. carta-- DZNUNCIA-- a pedido de Fernando Gonzag 
s~m conh~cer o conteudo da mesma , vê-se pois que a testemunha foi victimu da sua 
boa ~é~nao merecendo portanto nenhum valor os dizeres da aludida carta, em vista 
de nao estar de accordo com a sua consciencia ~ ainda protesta que na noite de 4 
do corrente ouvesse virificado o est~do de embreaguez do acuàado conforme decla
ração da Directoria das Emprezas na sua portaria. t a tesj!emunha d~ acusação que 
dfsmente os dizerea da portariaJaqual acusa o empregado Joao Magalhaes de infra
tor as alineas B e C do art . 54 do· Decreto 20 . 4§5 de lQ de Outubro de 1931, o que 
conserne em embreaguez e desaidia habitual, e nao tendo nenhuma das teste~unhas, 
apesar_de ~uspeita\ ~rovado neste inquerito a habituée do citado empregado, a de
feza n~o ve como esta incluso o seu constituinte nas penalidades acima citadas. 

Geraldo Sant'.ánna, testemllll12e de acu!:!açã~ e_attft unia 
que aonhece os prec~dentes do acusado, declara que Joao Húgalhaes e tao cuidado
so das suas obrigaçoes, ao ponto de suspeitar dos proprios companheiros quando 
ingressam no Deposito SQh s~a guarda. Essa testemunha a unica ~ue podia vir em 
soccorro da denuncia, nao ao df smente aqualidade de dessidioso do acusado e como 
tamb~ de embreaguez habituée aonforme ~lega a Empreza na sua portaria. 
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A douta Commissão de Ipquerito, o~ imp~roiali~ 
que lhe é peouliart a bem da Justiça~ o jul gara improoedente por nao se oons
tat~ nelle nenhum Andioio de oulpabilidade do aousado que em seu favor oon
ta oom 26 annos de serviço prestados as Emprezas sem uma nota que o desabone. 

Justiça. 

Pelo ao usado 

P. P. 

.. 

n .. 

va . 



•• 
• 

' 

" n ,. 

) 

· "'-

RELATORIO. 

Em cumprimento a portaria n~ ~ de 21 de Março de 1935, da Directoria da Compe-

nhia Linha Circular de Carris da Jahia, que resolTeu determinar a abertura do 

inquerito administrativo recommendado pelo art. 53 dos Decretos nos. 20.465 de 

1~ de OUtubro de 1931 e 21.081 de 24 de Fevereiro de 1932, afim de serem apura-

das as faltas graves commettidas pelo seu preposto João Magalhães, vigia do de-

posito de materiaes situado no lugar denominado Roma, nesta Capital. 

Marquei, na qualidade de Presidente, a installação do referido inquerito, para 

o dia 25 de rço do corrente anno, ás 10 horas, na sala n~ 1 do 1: andar do 

predio da Companhia Linha Circular e ahi presentes os Sra. Presidente Epaminon-

das Torres, Vice-Presidente Lydio l raulio de Souza e o Secretario Mario Vianna, 

deu-se inicio ao inquerito, mandando o Sr. Presidente otticiar ao Syndicato Pro-

fissional em Tramway, 'l'elephone, Força e Iâz da Cidade do Salvador para os tina 

constantes do art. 53 dos Decretos acima citados. Aos vinte e cinco dias de Mar-

qo recebia o Presidente da Commissão de inquer1to o offic1o de tolhas 5, no qual 

o Sr. 2: Secretario do Syndicato participava não ser o Sr. João Magalhães ayn-

d1cel1sado. 

Em 25 do mesmo mez e anno o Presidente marcou o dia 27 ás 10 horas para ser in

querido o Sr. João Magalhães e no dia marcado ás horas determinadas compareceu 

o accusado, sem advogado ou representante de Syndicato, que depois de qualifica-

do disse: 

que a Directoria está mal informada quanto aos seus costumes, pois 

não usa se embriagar, que attribue denuncia ao facto de estarem os 

motoreiros Geraldo Sant~Anna, um outro de sobrenome Costa e maia do

is promptidÕea dos transformadores e mais Luiz ajudanteJda prancha a 

jogarem constantemente junto aos transformadores e como elle depoen

te não qui zesae consentir, elles o intrigaram com o Sr. Fernado Gon-

zaga e este levou ao conhecimento do Sr. Almir Pato, que attribue a 

denuncia ao desejo de afastal-o do posto pelos jogadores no recinto 

da reparti ·ão, que jamais teTa discussão nem luotes com as testemu-

nhas nem com os motoreiros citados por elle, que as vezes toma um 
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Em vista dos protestos e do adiantado da hora o Sr. Pres1dent6 suspendeu a 

sessão, deixando assim de ser ouvida a segunda testemunha. E 

Enviados os autos ao Sr. Presidente para julgar da razão dos protestos, este 

decidiu que o protesto do advogado da Companhia tinha razão de ser em vista do bl 

art. 6t das InstruoçÕeo do Conselho Nacional do Trabalho. Não sendo o aocusado 

syndicalisado, conforme se lê nas fls. 5, s6 podia ser acompanhado por adTogado, 

qualidade que não tem o mandatario constituido pela procuração de fls. 9. Toda

via não desejando oercear a deteza do accusado e não valendo como precedente, 

admittiu o Sr. Presidente que o procurador tunocionaese no inquerito, per.mittin• 

do que as perguntas tossem feitas na forma do art. 7 ~ das referidas InstruocÕes. 

~uanto ao advogado da Companhia, ~ermittiu tambem que perguntasse, eujeitando 

porem as suas perguntas a deferimento da Comndseão de Inquerito, na omissão das 

InstrucçÕes. 

Em lO de Abril de 1935 foi mar~ado o dia 18 ás lO horas para serem ouvidoe oa 

Srs. João Ramos Costa Filho e Fernando Gonzaga. 

No dia designado e as horas marcadas no lugar do costume continuou o inquerito 

sendo ouvida a 

S EGUNDA TESTEMUNHA 

João Ramos Costa Filho que disse: 

que em 8 de Março do corrente anno foi em companhia do Sr. Almir 

Pato at& o deposito de Roma para verificar ae era verdadeira a de-

nuncia dada pelo Sr. Fernando Gonzaga de se achar embriagado no aer

viç~ o ácousado João Magalhães, vigia do referido deposito, que ali 

ohegandoetl encontrou-o em estado de embriague.!.&. .que _ouviu ·o Sr. Al-

mir Pato oensural-o e em seguida suspendel-o por e dias, communioan• 

do á D1reoQão, que sabe tambem que a Companhia mandou abrir inque-

rito, que conhece o aocusado ha oeroa de cisco mezes, que quando 

foi para o Almoxarifado soube que João Magalhães goetaTa as Tezes 

de tomar bebida e ficar embriagado, que elle depoente s6 o vira e~ 

briagado no dia 8 de Março, mas que outras pessOas affirmaram que 

elle constantemente fazia uso de alcool, bebendo. Que no cumprimen

to doa oeus deveres João Magalhães não commetteu falta por elle co

nhecida, que dentro do deposito o aocusado não bebia, maa que en-

trava no serv1 ·o j á um tanto bebido, segundo lhe affirmaram, que 



das peesôas de quem ouviu a affirmação 

AS: 4.3. 

lf~cet 
se e acima, 

Sr. Fernando Gonzaga, que por maia de uma vez telephonara para 

o Almoxarifado da Graça dando conhecimento de facto; que não co-
• 

nhece outros defeitos, nem faltas em serviço pelo accusado pra-

ticadas, que reconhece a carta que lhe é apresentada como tendo 

sido assignada por elle, que o Sr. Fernando Gonzaga é empregado 

do deposito de Roma, que não sabe existir animosidade entre o 

accusado- e o Sr. Fernando Gonzaga, que a6 sabe ter o Sr. João 

Magalhães sido accusado de embriaguez de cinco mezes para cá. 

Dada a palavra ao accusado, este contestou a testemunha na parte que diz es-

tar embriagado no dia 8 de Março. A testemunha porem confirma o seu depoimento. 

TERCEIRA TESTEMUNHA 

Fernado Gonzaga, disse: 

que conhece João Magalhães ha cerca. de dois o.nnoa , IUB.s que tra-

balham juntos ha cerca de cinco mezea, que sabia ~or ouvir dizer 

~ue o accuaaao so embriagava , mas que elle depoente affirma que 

, .. .... 
de Novembro umtimo para. ca. , o Sr . Joao Hagalhaes apresentava-se 

em media de tres dias ~ estado de embriaguez , que constüntemente 

chamava-lho a attenção , ma~ nunca foi uttendido , sendo que as ve-

zes respondia em vozes altas e em terrnos inconvenientes, que Jo.:O 

ão Hagalhães já entrava no serviço embriagado, que não faltava 

ao serviço , que ~uanto a desidia nada sabia por quanto assim quo 

o accusauo entrava. nos dias em que trabalhava de dia, meia hora 

depois, elle depoente se retirava , que forma bom juize quanto ao 

serviço , mas que com elle te~toorunha é desattencioso, iudo as ve-

zea até termos ~osseiros , que a carta que lhe é mos~rada é a pro-

prla que entre outros elle asslgnou , que sua assignatura. foi soli-

citauo. pelo Aln1oxa.rife Geral, Almir Pato , que trabalha sobre o. 

ordens do Sr . Almir, que João ~~agalhÕ.os durante o tempo em que 

elle depoente tr!:l.balha em Roma nunca foi .,uspenso por qualquer 

falta . 

O uccusado protesta dizendo que o Sr . Fernando r~nzaga nüo trabalhava no dA-

poai to de Rot:ta durante a no i te quando elle estava om serviço, pois o seu ser-

viço é noturno , bem como que declara nunca haver dito palavras injuriosas á 

testemunha . O Sr . Fernado Gonzaga , porem, uffirlUa o seu depoimento, poi que 



se retirando ae ~uatro e meia , viu waia de uma vez o 

ft~~ 
accusado :~~-~~ser-

viço embriagado . 

QUARTA TESTEMUNHA • 

Edmundo Santiago, dis~e: 

que no dia 8 de Março do corrente anno o sr . J"oã.o HagalhÕ.es esttiv 

no deposito de ROUla Ultl pouco alcoolisado , ruas não embriagado, de 

Illocto a fazer o seu sorviqo do vigia sem prejuizo deas~ serviço, 

quo foi chwuudo pe.l.o Sr . A.unir Pato pura ver e constatar o estado 

de embriaguez do accuaado e em aeguidu o Sr . Almir tomou-o para 

testemunha , isto é, um ou dois dias depois, que reconhece a carta 

que lhe é apresentada como sendo um papel que o qr . Fernando Conza-

ga lhe dera para a~slgnar , que por mais de uma vez viu o uccusado 

bebido no deposito em Roma , que medl.!lo neste estado sempre trabalhou 

que conhece o ~r . João Ha.galhãea ha cercb. de cinco mezes, que as ve 

zes é intolerante , n;o pormittindo que outros empregados entrassem 

pelo ).JortÜo o isto fazia em altas vozes , que C~.ntes de couhecer J"oão 

Mt~.galhães nunca ouvi~ dizer que elle tinha costume de se embriagar, 

que ouviu dizer pelo Sr . Geraldo Sunt'Anna ter uma noite fechado o 

portão , enquanto o a.ccusado dormia , que não sabe se alguma vez o Sr 

Fernando Gonzag!J. reclar.lOU do Sr . Almir Pato o estado de ombriagüez 

do accusudo, quo se. bo ter o Sr . Fo1nando "onzagu censu.co.clo o Sr·. 

João Magalhães quar1do em serviço , que f>e comprehende como deposito 

tudo qu1:1nto fica do portão para dentro , 4_ue .não sabe E:. que hora o 

Sr . Geraldo fechou o portão , que o Sr . A~ir Pato lho dissera que 

IlU:lis tarde tiei•ia chrunado como testeruurilla deste inquer 1 to, mas qu, 

o Sr . Fel·nando Gonzaga nada lho dissera . 

í~UlllTA TESTEMUNHA 

Geraldo Sant·~nna , disse: 

que de facto J"oão Magalhães costuma_ tomar alcool , mas is•o não im

pede delle cumprir suas obrigaçÕes , que de facto o ~r. Almir Pato 

no dia 8 de Uarço chamou-o para v~;rificar que J"oão Magalhães esta-

Vti embriagado , mas que elle depoente verii'icara que o· Sr. João Ha-

galhaes eattiva um pouco alcoolisado e não coowletamente embriagado, 

de modo que poaerla continuar em serVl.ÇO, como em ou,;ros dias se 

N - , N 

nao fosse o ter siao suspenso . Disse IWiiG que o accusaao e tao cui-
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cuidadoso do seu serviço que muitas 
~~ 

vezes acom:;laohf:. as peaeoas 

que penetram no deposito, parecendo dellas sus~oit&r, o que mais 

de uma vez observou, aconselhando-o a não mais fazer, poia que 

isto revelava desconfiança,que a denuncia depois de vinte e cin

co annos de serviço tosse talvez devido a uma reclamação por mo-

tivo de chegar sempre mais tarde o Sr. Ferm.ando Gonzaga que de• 

via substituir no lugar de vigia, que dentro do deposito em Roma 

o aoousado lhe fizera queixa do sr. Fermando Gonzaga, que conhe-

ce o acouaado ha cerca de vinte annos, desde que juntos trabalha-
.. 

reom no Gazometro, que o sr • .roão Magalhães sempre bebeu, a nao -
!2.. ponto de embriasar•se tanto assim que nunca deixou de trabae ~ 

~ 

lhar, tanto no Gazometro como no deEosito em Rama,que nao tem r•~ 

laçÕes com o aocusado e sim uma queixa por o ter acompanhado den 

tro da repnrtição, parecendo desconfiar delle depoente, que ou• 

viu ler a carta quanto a parte da euspeneão, que quanto a denun-

c ia por embriaguez assignou sem ler, ume. vez que o sr. Fernando 

Gonzaga lhe dissera tratar-se de uma suspensão por e diaa, qu 

ninguem lhe talou sobre este inquerito, que o depoente é synd1• 

calisado, que ouviu do Sr • .roão Magalhães uma vez que eabia ter ' 

o Sr. Fernando Gonzaga ter feito queixa do aocusado ao sr. Almir 

Pato, que no dia 4 de Março não verificou que o sr • .roão Masa• 

lhães estava embriasado, mas que se recorda de que ao acordar ás 

2 horas da manhã, que se queixara de uma dOr e que elle teetemu• 

nha fechara o portão uma hora antes do vigia acordar, que a meia 

noite devia o portão estar aberto, que ha um anno que o aocusado 

trabalha de pernoite eftectivo, revesando cam outro vigia, mas 

sempre e horas, que antes do sr. Almir Pato, estava subordinado 

ao sr. Pitombo e G. Oliver. 

" Dada a palavra ao accusado para contestar ao depo~ento aotma este declarou 

nada ter a contestar, apenas disse que acompanhou a testemunha não por des-

confiança, mas por julgar que esta era sua obrigação. 1
1 

p 
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quente (cachaça), mas nunca se embriagou, que nunca abandonou o 

serviço, nem foi censurado pelos seus superiores, qeu nada tem a 

dizer contra as testemunhas. 

Ao serem iniciados os trabalhos de inquerição das testemunhas, compareceu o Sr. 

João Magalhães acompanhado do Sr. Segisfredo Ferreira da Silva que 

apresentou uma procuraqão do accusado dando-lhe poderes para repre 

sental-o no inquerito administrativo a que responde perante esta C 

Commissão. Em seguida foi ouvida a 

PRIMEIRA TESTEMUNHA 

O Sr. Almir Pato disse: 

que conhece João Magalhães ha cerca de 4 annos, que ultimamente 

tem elle se dado ao vicio da embriaguez, que por varias vezes cha

mou a attenção do accusado ameaçando de punir caso continuasse a 

beber demasiadamente, no que não foi attendido, sendo que uma vez 

quando o ameçou de suspensão, o Sr. João Magalhães lhe respondeu 

que queria e~a augmento de vencimentos e não suspensão, que rein-

cidindo resolveu suspendel-o no dia 8 de Março de 1935 e communi-

car em carta á Directoria. Que elle depoente e outros empregados 

das Companhias vir~no no mesmo estado de embriaguez completa, 

que ouviu dizer ser o facto velho, mas que elle depoente s6 o ar

firma de dois annos para cá, que quanto aos costumes é o Sr. João 

Magalhães bom trabalhador, honesto e sempre comparece ao trabalho, 

que o accusado não abandona o seu trabalho, mas algumas vezes já 

entra bastante bebido, no entanto jamais o viu beber na repartição 

que além das testemunha- outras pessôas viram o accueado embriaga

do na occasião em que foi pegado em flagrante, que as outras pes

sOas foram os Sra. João da Matta Ramos Costa Filho, Geraldo Sant' 

Anna, Fernando Gonzaga e Edmundo Santiago. 

Ao ser interpellada a testemunha pelo procurador do accuaado o advogado da Compa-

-nhia impugnou a presença do Sr. Degisfredo Ferreira da Silva, por nao ser Bacharel 

em Direito, nem Provisionado, nem solicitador ao menos. Por sua vez o procurador 

protestou contra a impugnação, dizendo que nos processos adDdnistrativos aqui fei-

tos foram sempre as testemunhas interrogadas pelos advogados da Companhia e pelos 

representantes dos Syndicatos, o que não lhe parece justo, pois, em face da lei 

os advogados da Companhia não podem fazer perguntas nem inqueriçÕes. 



• 

C O N C L U S l O • 

Em vistA dos nujos e do estudo cuidadosamente feito nos depoimentos das teste-

munh~s, se verifica al~umas incoherencies nas respectivas declara~Ões, torn~n-

do-es pou~o pre~isas. 

A defeza nenhum esclAreci~ento novo trouxe oue elucidasse e quel'!tão. 

Concluimoa, pois, que a danuncia se nos afi~1re verdadeira, mas se~ndo parece, 

não estú bom nrovada, salvo malhar juizo. 

O Conselho resolverá como melhor entender, de accordo com o ~riterio que lhe ~ 

hnbi tual. 

nahin, 21 de Junho de 1935. 
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CONCLUSÃO 

/. 

Cumprindo o despacho do Senhor Presidente, junto a estes autos a certidão do tempo 

de serviço do aeousado e remetto nesta data, o presente inquerito á Direotoria da 

Companhia Linha Circular de Carris da Bahia. O referido é verdade e dou fé. 

Bahia, 21 de Junho de 1935. 

O Secretario 

~ · 



COMPANHIA LINHA CIRCULAR DE CARRIS DA BAHI 
C. POSTAL, 406, - BAHIA-BRAZIL 

ENDEREÇO TEL.-'.CIRCULAR" 

B hi , 12 de Junho e 1935o 

Damos baixo s informações solicitadas sobre o wmpregado des 
ta Companhia, servindo actua~ent nos Almoxarifados, sob T'l581 

JO.lo hWlA.IliUS 

ate empregado veio transferid a Secçã de Gaz e Electrioi
dalle o runicipio da Capital (Ex-!.ight) onde tr balh u e 15-5-1913 at6 
25w5wl929,confor.me e verifica a annotaçi feita na aua Propo ta de Empre

' emitti a em 22-6 ... 1932, tr nsferi do "Bol6tim e Empregaio". 
Revenio as folha de Pagamento C.EJt. foi oncontr o na o 

N'l7, o seu nome a partir de 26·5-1929, com o vencimentos o seiscentos 
r'i por hora ($600), occupando na Secção do Gazom t cargo do Ajudant 
de 2a.,s b o N' e ordem 63. 

Pelo viso do Altoraçã N°6.735, d c.L.Cof 1 transferido m 
26-8-1929 da SecçNo o Gasometro, par as Officinas o Roma,*para pr enchi
mont o v ga, sob N•s.G, 257: 

P 1 Aviso e Alteração N'97~, d CoL•C• t i tr n feri 
26-1~1930, para o Departamento e Const.4e Linhas, aob n°0.S.336, e c 
ma o pel Aviso N'245 ia c.x •• B., ten o recebi N'410. 

Pol Avie o Alteração N'30S c. o .B,,SecçNo de C nst. 
Linhas, foi em 16-9-1931, "4emittiiot- Reiução pessoal' sen pelo Avise N' 
312 a mesma Secçã -"Reatmitti • ,c nsed ranio-se c noe1la a a emiss~ N' 
308 e 12 Q...1931: 

Pelo Avie N•l. 65 a c.E.E.B •• f i transferido em 11·1-1932, 
para a Secç~ te teriaea, ~ob.e N'~10, c ntirmade pel Avia rl 0 3,885, ia 
CoLoCo teste Departamento, "para trabalhar em Roma-C.L.C." onte permanece. 

Os seus vencimento& a partir de 26-5-1929 at est ata foram 
4e seiscentos ( ~) réis horari a, não tento soffrido nenhum ent • 

A partir io 11·2-1935, cha-se su peno ias suas tunoçies,aem 
perceber voncimentos,conform se verifica as F 1 s de P nto e i a Pon 
tea quinzenaes enviai s com a nota e-Suspena • 

Va sua Proposta e prego, c nsta mais, ter gosad 
a partir e 27-12-31 a 9-1·32, de acc&rie c m D cr te N•l9.S08; 
a e 11~12-a- 28-12·1934,c nforme o Decreto N'23.768, referentes ao 

e 23 1~33 a 22-1-34. 
SNo as informações supra, as qu Pfde.mos adiantar, tira as d 

archivo em n ss po er; quanto aos emais itens pe id s sobre-antece entes, 
elogi s, promoções,interrupçõea de serviço , licenças, faltas, e exoneraçõe 
nada po emos iizer. por nwo possuirmos dados a respeit , o que seria prov -
vel bter-se das 4iveraas Seoçaea nde o me mo trabalhou,por dever const r, 
naturalmente,no seu oadast ou nas suas annotaç-es as minudencias rel ~ti
vas ao seu proceder com emprega • 

BA/OVAo 
Fls .Pagamevl!~ 



DESPACHO ,!2! DIRECTORI 

;}~ 

/ 
A Directoria da Companhia Linha Circular de Carris da Bahia, to-

mando conhecimento do presente pro cessado de inqueri to administrativo, me.n ... 

dado instaurar:- pela Portaria de fls . 2 , afim de serem apJradas as faltas 
... ... 

graves camnettidas pelo seu empregado J"oao Magalhaes 1 de mais de 10 annoa 

de serviço , verifica que effe cti vamen te , de acoordo com as provas produzi-

das , entregava...ae elle ao habito de embr1a8J,8s, tendo sido esta constatada 

por prepostos da Companhia. 

Depuzeram neste processo , em que for an observad~ todas as forma-

lidadas legaes, cinco testemunhas . a saber: 

I .. .Almir Pato ... almoxarife g ar al da Ca:np anhia; 

II ... ;roão Ramos Costa Filho , esc:r1pturar1o do almoxarifado 

da Graqa; 

III ~ Fernando Gonzaga , encarregado do deposito de Materiaea; 

IV - E<lnundo Santiago, ajustador ; 

V ... Geraldo Sant ' Anna , motorneiro. 

A primeira testemunha, almo:x:arife ger el da Companhia, dep~s de 

um modo cathegori co e preciso ; 

~ ... 
"que conhece o accusado J"oao Magalhaes ha quatro 8DllOe e 

que ultimamente tem elle se dado ao vicio de. embria8J,ês; 

que varias vezes chamou a attenção do accusado, emeaçe.ndo-

o de punir ouso continuasse, no que não foi attendido e 

que reincidindo na mesna falta resolveu suspendel-o, canmu, 

nicando Em carta a Direotoriaa 

... 
cores cen tou a testemunha que o accueado nao abandona o trabalho, 

mas algumas vezes entra para o serviço bastante bebido e 

que o seu estado de embriagu.ês :t'oi verificado por oo.tres 

pessOas , entre as quaes J"oão cE. Matta Ramos Costa Filho, 

Geraldo de Sant ' .A.nna , Fernando Gonzaga e Edmundo Santiago. 
,..} 

A seg1nda testemunha, J"oao Ramos Costa Filho, referida no depo:1men-

to anterior , con:t'inn o depoimento da primeira declarando: 

"que chegando ao deposito de materiaes , do qual é vigia o 

accusado , encontrou-o ~ estado ~ embriaepês; que ruviu 



• ... 2 ... ~ 
o snr • .Almir Pato censurar o accusado e an seguida sus-

pendel-o por oito dias . 

Accrescen ta a testemunha (fls . 12 in-fine) : que çp. ando fo 1 p~a 

o Almoxarifado soube que o accusado gostava de tomar be

bidas ; que s6 o viu embriagar-se no dia 8, mas que ou-

tras pessôae lhe affi~aram que o accusado fazia uso de 

alcool , bebendo-o. 

terceira testemunha - Fernando Gonzaga, encarregado do deposi

to de material , onde tr abalhava o accusado e , portanto , com bastante razão 

de saber , confirma os depoimentos anteriores , quando diz: 

"que antes de trebelhar junto com o accusado no deposito 

de material sabia por ouvir dizer que o aocusado se em-

briagave.; que elle depoente affirma que quendo cane;ou 

a trabalhar com o accusado de Novembro para cá apresenta-

va-se ~ .sm. média u ~ .fU&§_ 1m, estado ,9.9. anbriasuês; 

que constantanente chamou-lhe a atten~ão, mas nunca fôra 

attendido e accreacentou , em resposta a pergunta do Presi~ 

dente deste inquerito , que 2. accusa.do ..J!. entrava an.bri-

agado para 2. servi ço . 

Essas tres testemunhas depÕem de um modo uniforme , cohorente, can 

a precisão dos factos , sem nenhuma oontradicção , nos depoimentos respecti-

vos e deixam á evidencia , de um modo insophisnavel e irret<rqu1vel: 

a) que o empr egado João Magalhães entregava- se ao vicio de embri-

aguês , como vigia do deposito de material . 

b) que essa embri aguês verificara- se algumas vezes mes:no em saL"-

viço . 

As duas outras testemunhas , quarta e quinta , depuzeram diversamen-

te ao que affirma.ram na carta de fls. 14, pelos mesmos assignada, o que in-

valida os seus depoimentos , por contradiotorios . 

Ha, todavia , no depoimento da 4a. testemunha uma passagem que cor-

robora de certo modo os depoimentos das tres primeiras testanunhas. 

Jí.SSim é que essa testemunha , Edmundo Santiago , diz : 

"que ~ ~ ~ v1s ~ .2. accusado bebido (fls. 15 v.), 

que uma noite o snr . Geraldo Sant '~a :t'Ôra fechar o par-
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;1~ 
... 

tao do deposito de material par estar o accus ado donnin-

do , e accresoentou que sabe que o mesmo accusado, ~ 
. . 

~estado ~ anbria.guês fOra reprehendido ~ Snr. Fer-

nan4o Gonzaga (chefe do deposito) (fls. 16). 

Deixando de lado os depoimentos da 4a. e 5a. testemunhas, por 

contradictorios com a declaração expressa de ambas na carta de fla. 14, a 

prova da falta grave commettida pelo accusado est&. no depoimento das 'tres 

primeiras testemunhas, ~e fazem prova plena dessa fal'tn cSL'aoterisada e 

definida na lettra - b ... do art . 53 do decreto 20.465 , de 1 de Outubro de 

1931· A essa falta grave poderiemos accrescentar as das lettras -,.2.- e 

e- mau procedimento no desempenho de sua funcção e de indisci~lina, uma 

vez que admoestado e censurado o accusado por diversas vezes pelo seu mau 

proced:i.tmnto alcoolisando-se e entrando para o serviço em estado de embria

guAa, insurgiu-se c ontra essa admoestação de seu chefe, o que constitue um 

caso de indisciplina e de mau exemplo aos demais empregados. do departanento 

w 
A defesa offerecida pelo accuaado nao procede 

Ella focaliza dois pontos : 

I - a suspeição das tres primeiras testennmhas por serem empre-

gadas da Companhia ; 

II - o facto de ser a denuncia dada por pessôa com a qual tinha 

constantes des1ntelligencias. 

t 
H # 

Quan o ao primeiro fundanento da defesa, nao e bastante para justi· 

fica-la , uma ~êa que sanente co1u empregalos da Companhia~ que ser& posei• 

j' t 
vel preceder - se a inqueri to administrativo nae Cnmpan.hies O..l Fil!preza.s PA18 

apurar-se faltas graves de seus empregados , as quaes se verificam qUBSi 

sempre dentro dos estabelecimentos e assim. não podem ser constatam s par 

pessOas extranhas e alheias aos factos occorridos portas a dentro desses 

oste.beleciroontos , sendo para notar que o proprio accuswo se prevalece de 

depoimentos de dois EI!lpregados , a 4a• e 5a. • testemunhas, an sua defesa. 

O segundo fundanento ~ tanban improcedente , porque, em .là.ce da 

lei e do nosso direito escripto s6 pode ser considerado suspeito de. parc1 

lidada para dep~r o inimigo capital , nos termas da Ordenação do Livro III 

tit. 56, 
... 7•, o que nao se verifica, pois o proprio accusado referiu-se 

exclusivanente a desintelligencias entre elle e o. testemunha Gonzaga, de-
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)~ 
sintelligencias que não constituem inimizade capital. 

Pelas consideraçÕes expostas, pensa a Directoria que a decisão do 

Conselho Nacional em obediencia ao c i t1:1.do decreto e de accordo com;cas pro-

vas produzidas scS pode sar uma e uni c a .... a dEmissão do aocusado. 

REJ!letta-se estes autos ao Conselho Nacional do Trabalho. 

Bahia, 1 de Julho de 1935• 

~-l-.u~ 
~~evo~i:Y 

... 

M3:SVS. 
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Effectivrumente não é posslvol dizer que rJsalte , sem 

a menor duvida provada con~ devera sor, a falta attribuida ao 

accusado . 

Este nega que 5e dê ao vicio da embriaguez . Pos5ue 

lon0 ol'l annos de serviço na Empreza e não são mencionados a.n-

tece1ontos fnltosos. A ;~oprl- Jo:· ias~ · o :uquerlto , che~ 

gou á concluBão de que a denuncia não está bem provada . (j~~-~i) 
Não considero possivel doante de testemunhos suspeito~ alguns 

~ incoherentes outros , autorizar a demissão de um empregado com 

longos a.nnos de serviço . 

Opino seja a accusaçã.o considerada improcedente e 

determinada a reintegração do sado . 

Rio 12 - 1935 

'??7~~ ~ 
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·-.-. --==--=-=· ~-,-=-~= . . DO TRAB AL ~O ~ · CONSELHO NACIONAL 

Proc .7. 9'36/ '35 . 

ACCORDÃO 
Ag/ SSBF. 

19 ...... 36 .. ..... 

Vistos e relutados os aut os do )recesso em que a 

companhia Linha Ci r cular de Carri s da Bahia remette i nquerito admi-

"' "' nis tra ti v o instaurado contra Joa.o l.·agalhaes : 

CO!TSID-:RJ .. NDO que o 1nquer1 t o attrilrue ao empreendo as 

fal tas graves ca0i t uladus nas alineas b e ~ do art . 54 do Decreto 

n~ 20 . 465 , de 1~ de Outubro de 19'31 - embriaguez habitual e desl-
N 

di a no des emnen.ho das respectivas func t,;oes ; 

CO>!SID~·~ ·no cue o i nq ueri t o não foi i nstawado c.:om per

t'eita observuncia das I nstrucc,;Ões baixadas por este Conselho; 

cor,;srn-~fu\IJDO ' .. ue , do exame do processado , é forçoso con

cluir-se que não ficaram per f e i tmnente curact t,r i zadas as arguiçÕes 

fel tas co n ·- r a o accusado , tendo nesse sentido tambem conclu:tdo a 

commi ssão de I r1 .• ueri t o, co 10 ~e vê do Relat o rio de fls . 20 us r.. ue 

27 ; com effeito 

COl\JSIDJ::Rttt-.JDO ~.1ue o accusado , que possue longos a.nnos d 

serviço e cu.ía fé de off icio não apresenta antecedentes faltos os, 

nega que se dê ao vicio de embriaguez; e 

C• ,r~sm~·mo que não é poss i vel , de ante de t estemunhos 
N 

suspeitas alguns e 11lcohe:centes outr os, aut orizar a demissao de 

um empregado com l ongos annos de serviço ; 

Resol vem os membros da Terceira Crunara do Conselllo 

acional do Trabal ho jule-ar 1m rocedente o 1nquerit o, para o flm 
N N N 

de deter.ni na.r a reint et_'Taçao de Joao 11!agalhaes , com todas as vanta-

gens leGaes . 

• 

Rio de Janeiro , 14 de 1936 

Pr esidente 

elator 
~ Adjunc to do 
"uradur Geral. 

o*·~~ ~d..Jl-11b~ chCj~. 
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Proc.7936/35 

' lo 6 

sr. Director da Companhi~inha Circular de Carris da Bahia 

ª-.!!_h i a 

Tranamitto-vos, de ordem do Sr. Presiden

te, copia do accordão p1·ot'erido por e s te Conselho, nos autos 

do processo em que essa Compa ·Jlia re ette a inquerito adminis

trativo instaurado contra João Magalhãe~. 

Outrosim, communico-vos que a T rceira 

Carnara do Conselho Nac·onal do Trabalho, em sessão de 14 de 
~ . . 

Janeiro do corrente anno, t-esolveu julgar improcedente o a l ·

ludido inque ri to, para o t'irn de det~rmira r a re1n$egração do 

citado .m regado no rviço dessa ernpreza, com toda as van-
~ 

t gene legaes. 

Attenciosas saudações 



-! 

• 

Junto aos presentes autos, nesta da~, os embargos 

offerecidos eJ4 Companhia Linha Circular de Carris du Bahia. 

s.A, protocollados sob o n o 8. 024/ 36 . 

Primeira Secção , 17 de de 

I 

.r 

. • 



Exmo. snr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho. 

/ \9~ X ~ 
~'o 
<."')~ 

A COMPANHIA LINHA CIROULA.R DE CARRIS DA BAHIA, 

sociedade anonyma oom séde em Nictheroy, Estado do Rio de Janei

ro, por seu director abaixo-aseignado, não se conformando, data 

venia, com o aocordio desse Egregio Conselho de 14 de Janeiro 

do corrente anno (prooeeso n• 7.936 de 1935), publicado no Dia

rio Of fic1al de 8 de Maio, que julgou improcedente o inquerito 

instaurado para a demissão de seu empregado João Masalhãee, de

seja ofterecer os inclusos embargos que espera sejam recebidos 

e afinal julgados provados para o effeito de se autorizar a 

demissão do referido snpregado. 

Terzm s em que, 

P. Deferimento. 

Rio de Janeiro, 6 d~Julho de 1936 

Pela COMPANHIA LI cl}(ouLAR DE CARRIS DA BAHIA 

~~b~~~~ 
birector. 

• 



Companhia Linha Circular de carris da Bahia. 

o venerando accordam embargado assenta sobre dois 

presuppostos, a saber: 

a) - não está sufticientemente provada a falta at

tribuida ao aocusado, isto é, embriaguez habitual ou em ser

viço; 

b) - as testemunhas que depuzeram no inquerito são 

suspeitas umas e contradictorias outras. 

~ venia, não procedem essas allegações, como 

se passará a demonstrar. 

A PROVA DA EMBRIAGUEZ 

João Magalhães, o accusado, era - note-se bem -

VIGIA do deposito de materiaes da embargante no lugar deno

minado Roma, cidade da Bahia. 

Como vigia, é intuitivo, tinha que estar sempre 

attento ao serviço, sempre alerta, sempre em posição de de

nunciar ou impedir a entrada de estranhos no recinto confia

do á sua guarda. Não podia andar alcoolizado, pouco que tos

se. Não podia tambem dormir em serviço, mesmo porque vigia 

que dorme ditfioilmente poderá merecer esse nome ••• 

Cinoo testemunhas depuzeram no processo: 

A primeira - Almir Pato - é clara e incisiva: 

Que conhece o Sr. João Magalhães ha oeroa de 
4 annos; que ultimamente tem elle se dado ao 
vicio da embri aguez; que ROr Virias-vez~ õn~
~ el l e ~ attenção ~ accusado ameaçando-o-ae 
2unir ~ continuasse ~ beber deme.siad~~nte; 
no que nao foi attendido ••• ; que reincidindo 
na meema falta resolveu no dia 8 do m8s passa
do ~sEende-lo ••• ; perguntado se o Sr. João 
Magalhaes se embriagava ha mui to tempo ou se 
é de pouco tempo para cá, respondeu que ouviu 
dizer ser o facto velho, ~ q~ !.ll..! depo~ 
s6 AFFIRMA. de dois annos para .Q!. ••• ; que elle 



2. 

(o accusado) não abandona o trabalho, mas al
gumas vezes J.! entra bastante bebido (fls. lO) 

João Ramos costa Filho, a segunda testemunha, escrip

turario do Almoxarifado da Graça, declara: 

Que em março, dia a, foi em companhia do snr. 
Almir Pato até o deposito de Roma, para verifica
rem se era verdadeira a denuncia dada pelo Sr. 
Fernando Gonzaga, de se achar embriagado no ser
viço o Sr. João Magalhães, vigia do referido de
posito; que de facto ali chegando ENCONTROU o Sr. 
João Magalhães em estado de embriaSuez-::7; que 
quando foi ~ara o Almoxarifado soube que o Snr. 
João Magalhaes gostava ás vezes de tomar bebida 
!. ficava eni>ria sado (n S. 14 ) .--- ~ ---

Fernando Gonzaga, encarregado do deposito de material 

em Roma, a terceira testemunha, assim se expr~e a fls. 15: 

Q.ue elle depoente affiriiB que de novembro até 
esta data o accusado presente ••• çresentava-se 
em media de 3 dias em estado de embriaguez; que 
ÕÕnstantement eOiiima.Ve.- ihe a attençao, ms nun
ca foi attendido, sendo que ás vezes respondia 
em vozes altas e em termos inconvenientes; per
guntado se o Sr. João Maialhães se apresentava 
no servi qo embriagado ou se se embriagava dentro 
do deposito, respondeu _g,ue ~ent rave. embriagado 
lfrs. 15 ) . 

Edmundo santiago, EID.pregado do IIIi terial rodante, quar

ta testemunha a dep6r, affirma por sua vez: 

esclarece: 

·-··· k 

Q.ue o Sr. João Magalhães no dia 8 de março ! s
tava ~ deposito ~~ ~ ~ ~uco alcoolizado, 
mas nao embriagado, de modo a poder continuar 
no seu serviço de vigia sem prejuizo desse ser
viço; • • • l!._ers untado .!!. ~ ~ uma vez VIU ~ 
deposito ~ ~ 2. §!:_. Joao Masailiães embr i a
~. respondeu que ~ ~ ,S!!.. vez ali .2. VIU 
'beDI"do. (fls. l 7 v. ) ..-...-..-...--.. 

Geraldo Sant 'Anna, finalmente, depondo a fls. 18 v. 

Q.ue de facto o Sr. João Magalhães costuma to
mar alcool, ms isso não impede delle cumprir 
ãSsuas obrigações; que tambem é verdade que no 
dia 8· de Df).rQo o Sr. Almir Pato 2. chamou ~ 

..... 
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verificar se o Sr. João Magalhães estava embria
gado, uas q\ie- eiTe têS'temunba verificára que o 
Sr. João Magalhães e!tava Rouco alcoolizado e 
!!!2, completamente embriaga~o, de modo que poã eria 
continuar no servi. ço; perguntado se sabe ou ouviu 
dizer ~ue desde~este,tempo (cerca de 20 annos) o 
Sr. Joao Magalhaes ja se excedia em beber alcool, 
respondeu ue desde e uelle tem elle á bebia, 
mas não ao pon o e em r agar-se s. v. ; 
perguntado se no dia 4 de março, noite, quan
do ENCONTROU dormindo o ~ia João Masalhãee, 
ii verificou estar ellã e riaiããõ , re sw ondeu 
iüe nao verificou eãtã'r el l e aÍÍbria~ado, !!V! su.!. 
se recorda de que o vtg ia Joao Maga haes ao ao
ÕÕr dar á s 2h oras da inarihã"'"'dê)dia 5, se q'Ueiiãra 
de u.a d'B'r- e que erre vigiaf echãr ã op ort ao uma 
iiõrãantêã do vigia despertar (fls. 19). 

Vê-se, por esses depoimentos, que o facto de se entre

gar João Magalhães, repe tidamente, ao vicio da embriaguez, está 

clara e insophismavelmente provado. 

Almir Pato, a primeira testemunha, o VIU embriagado 

por varias vezes nos dois ultimos annos, "!2. dois annos ara oá", --
tendo por varias vezes chamado a sua attenção, ameaçando puni-lo; 

a segunda testemunha,João Ramos da costa Filho, ENCONTROU-O em 

estado ~ embriaguez em 8 de Março, sabendo que elle ".&_os_!!_!! ás 

vezes de tomar bebida ~ ficava embriagado"; a terceira testemu

nha, Fernando Gonzaga affirma de SCIENOIA PROPRIA que o accusado 

a2resentava-se ~ media de ~~~ estado ~ embriaguez; a 

quarta testemunha, Edmundo Santiago, declara que no dia 8 de 

março m o accusado um pouco alcoolizado e que ma.J!!. ~ !!:!!!!.. !!!! 

~ ~ bebido; a quinta testemunha esclarece que no alludido dia 

8 o VIRA pouoo alco,lizado, mas não embriagado, e aooresoenta 

que ha ma.is ~ ~ annos elle J!.. bebia, se btm que não ao ponto 

de embriagar-se. 

Accrescente-se a meia confissão do proprio accusado a 

fls. 9 "de que ás vezes costuma tomar uma cachaça, mas nunca se 

embriagou". 

Se não está ahi, ness-es depoimentos, a prova provada 

do vicio a que se entregava o accusado, e da habitualidade des-

se vicio, não sabe a embargante oomo faze-la me lho r. 
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Dir-se-á que, segundo a ultima testemunha, Geraldo 

Sant 'Anna, no dia 8 de março, o accusado, se bem que ~ E,Quco 

alcooliza~, não estava completamente embriasado, tanto assim 

que poderia continuar o serviço . Admitte ahi essa testemunha 

que João Magalhães se achava ~ ~~u~o a1Eoolizado. E' o quan-

to basta. A lei n. 20 . 465 fala em embriaguez e não ~ embria

guez completa, e é claro que um indi•iduo ~ pouco alcoolizad~ , 

é um individuo cujo cerebro está tomado pelos vapores do alcool, 

estando, por conseguinte, eni:lrtas ado. Dahi não ha fugir, sendo 

por esse motivo inocua a distincção que a testemunha pretende 

fazer no evidente propos'ito de innooentar o accusado. 

De facto . Por ser incompleta, não deisa a embriaguez 

de ser o que é. Legrand de Saulle, em estudo que é classico, 

divide esse estado pathologico em tris periodos distinctos: ale

gre, furioso e lethargico ou comatoso. S6mente nesta ultima 

phase teriamos, em rigor, ~ embria suez completa. O que não exclue 

as outras duas do qte.dro pe.tb.ologico . E' o que diz tambem em 

outras palavras o art. 42 n. lO da consolidação das Leis Penaes, 

quando, por falar em embriaguez inoompleta,reconhece expressamen

te que a embriaguez tanto pode ser completa como incompleta. E' 

bem de ver, portanto, que a expressão usada por Geraldo de Sant' 

Anna em nada aproveita ao accusado. 

Accresce notar que essa mesma testemunha já antes com

municára ao Snr. Almir Pato "que em determimdo dia o sr. João 

Magalhães estava em tal estado de ~mbriá.guez ~ passou 2. t~E_ 

todo ~mindo". Veja-se a carta cujo original se encontra a fls. 

16, subscripta, entre outras, por essa testemunha. Inquerida so

bre essa carta, affinnou a testemunha mentirosamente, (trabalha

da pelo accusado, veio a saber-se depois), que assisnára !!~ lêr. 

Mas esquecendo-se, poucos instantes ap6s, dessa mantira, confir

~ os factos essenciaes constantes da alludida certa, na parte 

que lhe diziam respeito, explicando que 11 quando encontrou ,DORMINDO 
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o vigia ~oão Magalhães, não verificou estar elle embriagado 

(note-se que ainda assim se absteve de affirmar que ~oão Ma

galhães ~ .;;;;e.;;.s..;.t .;;;.a ..;.va-. embriagado J, "Illls que se recorda de que o 

citado vigia ao accardar ás 2 horas da manhã, se queixára de 

Ud. déir e que elle testemunha fechára o portão UDB hora antes 

do vigia despertar". A exp licaqão para esse prolongado "somno" 

do accusado é a que dá a t estemunha Geraldo na carta de fls. lô, 

por elle subscripta: embriaguez completa. 

De una forn:a ou de outra, e asa ultima testemunha em 

trecho algum do seu depoimento declara que o accusado não se 

embriagára; de modo que, esse seu depoimento se, na melhor das 

hypotheses para o accusado , pudesse ser tido como insuf'tic iente 

para a prova do vicio que lhe é imputado, jamais poderia, por 

outro lado, ser torcido J;ara o effeito de fazer prova do con

trario, isto é, de que o accusado não se entregava a esse vi-

cio. Seria, em ultima ane.lyse, um depoiimnto inutil e incon

cludente, que nada provaria, nem num nem noutro sentido. 

Mas restariam, nesse caso, os quatro outros, precisos, 

oathegorioos, oohesos, convincEntes, todos elles de sciencia pro

pria, no sentido de que o accusado era effectivamente dado ao 

vicio da embriaguez. 

Resumindo, portanto: 

A lei n. 20 .465 classifica como falta grave a embria

guez habitual ou em serviço. 

Quanto á embriaguez habitual, dizem as testemunhas: 

A primeira: - que por varias vezes "nos ultimas doia 

annos" v1 u o accusado embriagado. 

A segunda: - que sabe que o accusado "gostava de tomar 

bebida e ficar embriagado". 

A terceira: - que o accusado apresentava-se alcoolizado 

em media de 3 dias . 



Exmo. snr. Presidente do conselho Nacional do Trabalho. 
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A COMPANHIA LINHA CIRCULAR DE CARRIS DA BAHIA, 

sociedade anonyma oom séde em Nictheroy, Estado do Rio de Janei

ro, por seu director abaixo-aseignado, não ae conformando, ~ 

venia, com o accordio desse Egregio Conselho de 14 de Janeiro 

do corrente anno (processo n• ?.936 de 1935), publicado no Dia

rio Of ficial de 8 de Maio, que julgou improcedente o inquerito 

instaurado para a demissão de seu empregado João Magalhães, de

seja offerecer os inclusos embargos que espera sejam recebidos 

e afinal julgados provados para o effeito de se autorizar a 

demissão do referido anpregado. 

Ternns em que, 

P. Deferi.Dento. 

Pela 

Janeiro, 6 dE) Julho de 1936 

C~CULAR DE CARRIS DA BAHIA 

Rio de 

!'~~~ 
bireCftor. 
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A quarta: - que mais de uma vez viu o aocusado bebido. 

A quinta: - que ha mais de 20 annos o acousado bebia. 

Isso quanto á habitualidade. 

Quanto á embriaguez em serviço, dizem as memnas tes-

A primeira: que viu o aoousado em "estado de embria

guez completa", em serviço, no dia 8 de n:erço, tendo-o suspen

dido por esse f'acto. 

A segunda: - que nas mesmas condições encontrou o ao

ousado em estado de embriaguez no dia 8 de Março. 

A quarta: - Q).le no dia 8 de março viu o aocusado no de

posito um pouco alcoolizado. 

A quinta: - que no dia 8 de março viu o ao ousado em 

horas de serviço um pouco alcoolizado, mas não embriagado. 

Contra esses depoimentos não apresenta o aoousado uma 

prova si quer. Nem um testemunha arrola em seu f'avor para de

monstrar que essas accuaaçõea são f'alsas, que não bebia, que ja

mais se embriagava em serviço, que estava sendo viotina de per

seguições • 

Não podendo contrariar essa prova testemunhal, 1nata

cavel e irrespondivel, a defesa, ~desespero de causa e como 

tabua de salvação, levanta, para diminuir o seu valor, a 

SUSI?EIQÃO DAS TESTEMUNHAS. 

Mas não p6de merecer acolhida a allegaqão, que se f'az, 

de que as três primeiras testemunhas acima citadas são suspei

tas. Esse argumento, que logrou o endosso do honrado e intel

ligente signatario das informações de fls. 34 e 34 v., e que con

seguiu alojar-se no proprio accordam embargado, não resiste á 

mais ligeira analyse. 

Porque são consideradas suspeitas as alludidas teste

munhas - Almir Pato, João Ramos Costa Filho e Fernando Gonzaga ? 
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A primeira, porque é o Chefe do Departamento de que fazia par

te o deposito on:le trabalhava o acousado; a segunda porque era 

auxiliar desse chefe; a terceira, porque, sendo !!!Q_arregada, 

isto é, o chefe do deposito de que o accusado era vigia, rara 

quem denunciára o accusado. 

E' simplesmente paradoxal JJ Pela logica da deres 

quanto mais graduado o empregado, quanto mais hierarchicamente 

superior, tanto mais suspeita é a sua informação no caso de um 

Empregado inferior l Quanto mais confiança merece da adminis

tração das emprezas, tanto menos o onfiança deve merecer do con

selho l 

Mas não é exaote.ment e o opposto que se dá ? ~ ques

tões dessa natureza, não é precisamente aos chefes de serviço, 

aos 811pregados de cathegoria e responsabilidade, que o conselho 

costUDB e deve se dirigir, de pre farencia, para a sua instru6-

Qão ? Não são elles pelo seu tempo de serviço, pela sua idonei

dade, seu tacto e experiencia, pela sua posição, pela sua isen

ção, os mais indicados para esclarecer os factos oo corridos no 

lugar Em que trabalham ? 

Na hypothese dos autos, é iDPossivel afastar-se o 

depoinento de Almir Pato, com fundamento em ue 

~ empregado .! .2. chefe ~ Departamento ~~ trabalhava .Q. ~

sado. Seria um inominavel absurdo. Por esse raciocinio, o de

poilD!nto do gerente de uma snpreza pissará tambem a não ter va

lor algum, e qualquer subalterno poderá pre.cticar actos de indis

ciplina bem deant e dos olhos desse gerente ou mesm:> deaacata-lo 

pessoalmente, ssn correr o risco de P\lÜ.iQão, desde que evite o 

testemunho de terceiros. Se não vale o depoimento dos chetea, 

segundo parece querer significar o accordam embargl do, deverá 

valer então o dos subordinados. Mas que espeoie de logica é 

essa que , por UD!1 q..te stão de sys tema, dá mais credito ao soldado 
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do que ao general ? Que passará a valer numa repartição publica 

a pal·a vra de um director, ou mesmo de um Ministro de Estado, con

tra a de um servente ou continuo ? 

Affirma-se para corroborar a suspeição do Snr. Almir 

Pato que elle é o autor da carta que se encontra a fls. 16 destes 

autos. Mas essa carta repres'enta apenas uma coiiDllunicação feita 

par elle ao seu superior, snr. H. v. A~trong, sobre as faltas 

praticadas em serviço pelo acousado. Para que não tos se acoima-

do de leviano indic w o snr. Pato, nesse docl.lJISnto, as test emu

nhas fJJ.e haviam presenciado as alludidas faltas e pediu áe refe

ridas testemunhas Q!.le assignassem a oom.munioação para dar-lhe maio1 

authenticidade, no que foi attandido. De todas essas testemunhas 

una s6mente, o sn:r. Geraldo sant '.Anna, affirmou neste processo que 

ha~ia assignado san lêr. Mas, é mia que evidente que a sua de

claração, nesse particular, nada vale, porquanto, contrariando-a, 

o sEll proprio depoimento confirma ponto par ponto todos os factos 

relatados na carta, factos esses que as outras testemunhas !! ~ 

te.mbem con1"innam.. Não ha como se deduzir, portanto, dessa 

carta, nenhum argumento em favor da suspeição do sn:r. Almir Pato. 

Na qmlidade de chefe do serviço, cabia-lhe denunciar as faltas 

praticadas pelo seu sub altemo. Foi o que elle fez, com apoio em 

cinco testemunhas presenciaes. Dizer-se que por isso elle se tor

nou suspeito, é, francamente, um attentado ao bom senso. 

Valerá a pena insistir na 1nanidade da allegação ? E 

que diz mais a defesa ? Que o snr. João .Ham:>s costa Filho é sus

peito porque depende do Snr. Almir Pato, e o Snr. Fernando Gonza

ga porque, além de ter denunciado o accusado, por diversas vezes 

teve com elle desintelligencias. 

A arguição de que o Snr. Costa Filho depende do Snr. 

Almir Pato além de irrisoria, prova demais. Dependentes do Snr. 

Pato são todos os companheiros de serviço do accusa.do, e o proprio 
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acousado. De modo que se Costa Filho é,por esse motivo, 

to, todos os outros tamban. o serão, e, em oonsequenoia, será li

oito a qt.8lquer delles, inclusive o aocusado, praticar, em ser

v.lQO , as faltas que entender, porque jamais se poderá arrolar, pa

ra a prova dessas faltas, uma unica testemunha insuspeita. To-

das ellas dependerão do chefe oommum. A essa estranha conclusão 

conduz, inevitavelmente, o argumento . 

A suspei "ão articulada contra o Sr. Fernando Gonzaga 

resente-se da mesma inoonsistencia. O Sr. Fernando Gonzaga, subor

dinado muito embora do Al.mo:xarif e Geral, Sr. Pato, era o encarre

gado do deposito de mteriaes de Rona, onde o accusado trabalha-

va como vigia (fls. l!5). Era, portanto, superior hierarohi co do 

accusado e responsavel pela administração do referido deposito. 

Cwrprindo a sua obrigação funcoional de denunciar o acousado por 

uma falta que elle, Fernando Gonzaga, PRESENCIÁRA. , nem por isso 

perde elle a sua idoneidade pe.ra dep8r no processo como teste

munha. Pelo contrario, exactamente por isso o seu depoimento & 
mis valioso. Applioam-se aqui, com o mesmo rigor, as conside

rações aoiDB adduzidas com relação á suspeição levantada contra 

o snr. Pato. 

E' tambem destituida de valor a allegação de que a sus

peição do Sr. Gonzaga deriva da occurr enoie. de constantes desin

telligencias entre elle e o acousado . A unioa prova da e:xisten

oia dessas desintell:lgencias é a Q!J.e consta do proprio depoimen

to do Sr. Gonzaga, quando diz que tendo chamado a attenção do 

acousado para as suas faltas, este não attendia e "ás vezes res

pondia em vozes altas e termos inconvenientes" tendo sido mesmo 

"desattencioso, indo ás vezes até termos grosseiros". Extrabir 

dessas pa.lavras a suspeição do Sr. Gonzaga, é positivamente for

çar a natureza das oousas, tanto mais quanto, pelo que se v8, 

era o aocusado que aggred1a o Sr. Gonzaga, e não este ao aocu

sado. A se esposar esse oriterio, bastaria que um empregado 

respondesse desabridamente ao seu chefe de serviço, para desde 

•---- _1111_ 
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~ogo inutilizar, por suspeito, o depoimento desse chefe. Seria 

o cumulo dÕS oontre.sensos. 

A jurisprudencia do Conselho, uniforme e torrencial, 

tem sempre repellido as arguiçÕes de nullidade calcadas em se

melhantes raciocinios. Todos os dias podem ser lidos accordãos 

nesse sentido; Mesmo porque se as alludidas arguições viessem 

a prevalecer, ser ia mis sin:p le s que se declarasse desde logo a 

impunidade de todas as faltas comnettidas em serviço, deante da 

impossibilidade em que se encontrariam os empregadores para ar

rolar testemunhas cujos depoimentos não fossem tidos como sus

peitos. 

E' mais que evidente, todavia, Egregio conselho, que 

a suepeiQão dessas 3 testemunhas jamais passou de mero expedi

ente de defesa, á ultima hora engendrado para salvar o accusa

do. E a prova de que assim é, fornece-a o proprio accusado 

quando a fls. 9; in fine, "perguntado se tinha alguma causa a 

dizer das testemunl:es, RESPONDEU Q,UE NÃO . Não vale, portan

to, a tardia inorepSQão. 

De tudo isso resulta á evidencia que não t3m o menor, 

o mais longinquo fundamento as suspeições arguidas contra as 

3 oi tadas testemunhas. E de que não são contradictorios os 

seus depoimentos, as aimples transcripções feitas acima demons

tram-n'o á saciedade. 

Tanto equivale dizer que as faltas que motivaram o 

inquer1to administrativo instaurado contra João Magalhães es

tão so beja.IOOnte provadas. 

CONOLUSlO 

O facto de não haver sido o inquerita concluido den

tro de 90 dias (e sim •o cabo de 100 dias) não constitúe nul

lidade, mesmo porque o Egregio Conselho tem sido sempre extre

mamente tolerante nesse partiaular, talvez por reconhecer que 

sendo ~ pra20 extinctivo de direitos o prazo de 90 dias esta-
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belecido no art. 12 das inatrucções de 5 de junho, a sua 

cacia juridica é nenhuma por se tratar de mataria que só pelo 

legislativo poderia ser regulada. 

Segundo as regras da processualistica moderna só se 

declaram nullidades processuaes quando uma das part$s soffre 

prejuizo, o ~e não se dá no caso dos autos. O acousado foi 

ouvido regularmente e todas as testemunhas depuzeram em sua 

presenQa, tendo sido rein,uiridas pelo seu procurador. 

Por todos esses motivos, está certa a embargante de 

que o Egregio Conselho, tomando conhecimento dos presentes 

embargos, mandará ref ormar a decisão embargada para o ttm de 

julgar procedente o inqperito administrativo instaurado para 

a demissão de João Magalhães, como é de 

J U S T I Ç A. 

Rio de Janeiro, 6 de Julho de 1936. 

Pela COMPANHIA LI~;ULAR DE CARRIS. DA BAHIA 

i~~~Lf5 
( "'~h·- ~ 



IN F O R 

A Companhia Linha Circular de Carris da ahii;.i. s • .~~ ... 
·o se conforwando co a decisão da. Terceira t,; · al""'a de s t Con-

selho, que julgou improcedente o inquerito administrativo ins

taurado contr João • ·alha"és, para o fim de determinar a rein

te rração do accusado nos serviços, com todas as vantagens legaes, 

recorre da mesma para o Conselilo leno, offerec endo as razões 

de embar os de fls. 41 e seguintes • 

.t'reli ina.r•mente, proponho seja c.onceuido vista do 

presente processo ao embargado, nesta ecretaria, pelo prazo 

de ~O dias, para ~ue se manifeste sobre as 

nllia embargante. 

Pr~eira becç ã 

~~ 

Compu-
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, ar., r:1 rt es sobre O'"' lfl s os . 

Q[; , 1 o ~;:wros 

Dlr ctor ver"' ..;ecre tt riu 
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JUNT DA 

Nesta data, junto aos presentes autos u contest~çJo 

de embargos apresentadadu pelo bastante procurador de 

João L • Ç.tlhães . /~ 
Primeira ·ecção, 24 de .~gosto de /j 
~hi/f f);ll 

• 



Exm2 Snrs Presidente e demaes membros do Conse 
do Trabalho. 

Rio d ~--if ane ir o 

Diz JÕao Mgalhães, pelo 

legalmente constituido, conforme se 

processo n2 7.936/935, 

foro desta Capit~l da Hepublica por falta 

do praso de lei, offerecdr con~estaçio aos ~mbargo 

Companhia Linha Circular ~e Cartis da Bahia S.A., 

Conselho, que julgou improeedente o inquerito contra o contestante,, 

afim de apurar as faltas graves, que lhe eram imputadas, previstas 

nas alineas Q,e ~ do artigo 54 do Decreto 20.465 de 12 de Outubro 

de 1931. 
Embora, desconhe'a o contestante, os embargos offereci

dos por aquella .11.:mp·rezs, todavia, baseiado na redação do Acordão, 

p6de atribuir, á que se referem os mesmos. Isso, em face do que des

pÕe~ o § 42 do artigo 4Q do regulamento pprovado pelo Decreto 24. 

784 de 14 de Julho de 1934; isto ~, deve a embarg nte articular ape

na~,materia de direito. De vez que, tratando-se de inquerito admi

nistr tivo, a embargante não podia offerecer materia nova, se não, 

reinquerindo as testemunhas, o que anullarie o inquerito inicial • 

Dahi , a defeza sentir-se perfeitamente a vontade, para cont~st«r os 

embargos, embora ignorando a sua redação. 1>ois, f6r da articulação 

de materia de direito, o ~ citado não auctorisa ao venerando Conse

lho ' recebel-os. 

Analisado assim, á distancia, ~ possibilidade que p6de 

alludir os embargos, passa á defeza, ~ reportar-se sobre o Acordão, 

, afim de virificar onde o er;o de d(~ ~'\~pontadf pela embargante. 
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Está o acurdão divido m 5 consideranduns. 

O 12 considera que se atribue o inqu rito. • 
I • 

O 22 considera que o inquerito não foi inst urado com perfeita o 

servação das instruçÕes brixadas por este Conselho. 
~ 

O 32, Consi~ra que não ficaram pt r feitamente car cteris d s, e 

arguiçÕes feitas contra o acusado, conforme concbuio a propria 

Commissro de inquerito. 

O 42, Considêra o longo tempo d~ serviço e bÕ fé de officio 

do accusado. ~ 

O 52, Con id~ra, que não'e possivel de testemunhos suspeitos une 

e incoherentes outros, uctorisar a demiss~o de um empregado com 

longos nnos de serviço. 

Onde pois, o erro de diret.to, deste Collendo Conselho? 

Não escapa ao mais leigo em materia juridi~a, que s6 ao ultimo con

sider ndo , podia parecer a ~: mbtirg nte, que o Conselho n~o pudi 

julg~r as testemunhas sus~eit·s. Tal julg•mtnto entretantoJ foi lo-

gic.:o e consentaneo, julg o,ento este.~ motivad u d preciação do pro -

prio inquerito, não s6 por ser esta, um s das razões apontad pel 

defeza, como pel propria commàss·o de in uerito. 

A julgar que o Conselho n-o p6de admitir sus~ei~ ão em testem l 

á tirar-lhe a competebcia do julgtimento, melhor s ria, a mpreza 

ser juiz em c usa propria. 

Quando a defeza, classificou as testemunh s de suspeitas, an 
I 

i sou 

s 

com sobeija lisura . .. suQpe1çao alludid , e e sim , que a embar nte 

não ter4 r ,ecurso par encob~ti a suspeiç"'o d s testemunh•s, lmir 

Pato, Ramos Costa e Fernando Gonzaga. 

1 



Fls. 3 

Havendo empregados que conhecem João Magalhães ' mais de vi 

~preza, p~eferio estes, que apenas o conheciam a cerca 

e r aras vezes o via, pois trabalhavam em 

testemunha de accusação que cdnhece João Magalfiães, e como t~l pó

de depor sobre o seu procedimento,'e Geraldo Sant,Anna. Essa teste

munha, longe de acusal-o, declarou que João Magalhães era por demais 

zelozo de suas obrigações, e protetou a sua assignatura, na carta de 

nuncia. Convem lientar, que essa testemunha, pelo facto de não de

pÔr como desejav a Empreza, foi càamado ao escript~rio, ' presença 

do Director onde foi severamente admoestado, p6s o seu depoimento. 

Ali s, a ~alta imputada ao contestante, ~ - embriaguez habitual e des

sidi em serviço. T 1 cusação não ficou provado no in~ uerito. 

Porr ue uma essôa, que conhece outrem' um ano apenas, não p6de as-

severar, ser aquelle um ebrio habitual. 

Porque, não se p6de dmitir que, um empregado qu tr balh a 26 anos 

para uma ' ,.> r eza e cuja f~ de oficio, ~ lim a , pussa esse empreg do 

ser dessidioso. 

Porque fosse~ João M g lhâe s , um ebrio habitual, ' 26 anos, não so

fre ::: se uma s ua )ensão, ou admoest ção do s seus supe.riores. 

~ss~ dessidia e embriaguez, como ap rece na ac u ç ~ u d ~ Bmpreza, 

subit , continua e presistente, s6 se podia explic · r, em um emprega

do com 26 anos de serviço prestado a contente , t mbem por subta 

mudança de indole, de habi tos, conseque temente, por uma caus,. de c a-

r cter pathologico. 

Nos autos n·o se fez pra~a de que se trate de um caso clinico, se 

tal prova não foi exigida,'e porque a embargante tinha a absolut 

'certe za, d ' U ella seria negativa, coma negativ~ formas conclu

sões do inquerito pela commissão de inquerito que o presidia. 



A ~prt: za offerecendo embar;Ros, contra o dire:tto reconhecido 

es s e Cone li , á um pobre vigia, que afastadm de chofre das s 

funções, onde servio com dedicação e zelo durante 26 longos 

de serviço, est! sendo obrigado á estender a mão caridade publi-

ca, servio apenas para demonstar at~ onde chega a vaidade juridica 

do seu famoso departam -nto legal, certa que est,, deste Collendo Con-

lho, não tomar em consideração os alludidos embargos. 

Tal expediente serve apenas para prolongar a agonia de sua victima, 

e acertiva desta affirmaçãu est': 

lQ, em não atender as conclusões da ~ommissão de inquerito, que opi

nou pela improcedenci do mesmo. 

2Q Pelos embsrJos offericidos, sem novos doccumentos, resumindo-se 

pois, exclusivamente em liter.Ktura do seu nobre batàlhão de Juris-

consultes. 

... 
Exigir deste Conselho, a aprovaçao de um inquerito irregular, ao 

qual foi contrario a propria Commássão que o presidio, ~ pre~ensão 

absurda, que não p6de.se admitir nos mais comesinho principio de 

direito. 

Pelo o exposto, o contestante apella apara esse EgFegio 

Conselho, no sentido de ser desprezados oe embargos e mantida a de

cisão primitiva, por ser justa e equanime. 

P. Defirimento. 

Bahia 10 de Agosto de 1936 

Observação. ·o ofici da Secretaria deste Conselho, dando vista 

ao plrocesso, foi recibido~ eplo contesttante no qia 7 do corrente • 



I N r O R ~Ç_!_Q 

Terceira Camara do Con elho 1 acional do Trabalho , apre

ciando o inquerito aoolinistrativo contunte destes autos, instau

rado el<1 Companhia Linha Circular de ~arri~ d .t3ahi .. l contra o 

eu empre~ado João ·alhães , em sessão de 14 de Janeiro do cor-

rente onno ( ccordão de fls . 37 , publicado no Diario Official de 

8 de ·:aio ultimo), resolveu ju~ar improcedente o referido in

uerito , para o fim de determinar a reintegração do dCCusado, 

com todas as vantagens legaes . 

Com essa decis ão não se conformou a Companhia Linha Cir

cular de Carris da Bahia que , usando do direito que lhe faculta 

o § 4g do art . 412 do Regulamento baixado com o Decreto ng 24.784, 

de 14 de Julho de 1934, recorre da mesma ara o Conselho ~leno, 

of erecendo, pdra iss o, s razões de embar~o de fls . 41/ 51 , 

dentro do praz o legul. 

Seguinuo a praxe adaptada por eote Conselho, concedeu

se vista do presente processo ao embar0 ado, para que apresentds

se contestaç · o ás razões da embar·gante, o que oru faz, por seu 

bastante procurador , no documento de fl s . 54 e seguintes • 

• 



Dlrector da Secretaria 



De.~i.y/ t·ewtor o Sr. O elheiro ................................. __ 

xt?~ ................ ~.... C::=-/-----·----
.~b:o de Janeiro, .21. ... de ..... i4 .. .: ......... T ..... de19 lz. 

....... V:. .. / ......... (.... .................. ._ ... - ..... --f. ... __ _ 
PRESif>ENTE 
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CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Minlsterlo do Trabalho, 

lndustrla e Commerclo 
Proc. 7 . 936/35 

ACCORDAO 
..... l.a.~ ...... Secção Ag/CS 

"' 

19 .... 3 ..... 6 ..... 

Vistos e relatados os autos do processo em que são 

partes : A Companhia Linha Circular de Carris da Bahia, como embar

gante , e João Ma~alhães, como embargado :-

CONSIDERANDO que a Terceira Camara, por decisão de 14 de -

Janeiro do corrente anno - accordão publ Lcado no Diario Official -

de 8 de Maio seguinte - julgou improcedente o inquerito administra 

tivo instaurado pela Companhia Linha Circular de Carris da Bahia -

contra o funcc i onario João Magalhães, e , em consequencia, dete rmi

nou a reintegração do mesmo funccionario , com todas as vantagens -

legaes ; 

CONSIDERANDO que a esse julgado oppõe embargo s a Em~reza, 

conforme lhe facul ta o § 4Q do art . 4Q do Regulamento app rovado p~ 

lo Dec. nQ 24.784, de 1934; 

CONSIDERANDO, preliminarmente , que os ditos embargos, emb~ 

ra tenham sido apre sentados á Secretaria deste Conselho , dentro do 

prazo regulamentar, todavia vieram desacompanhados de documentos -

novos ; 

CONSIDERANDO, de meritis , que os argumentos adduzidos pela ...... 
embargante , alem de serem os mesmos anteriormente apresent·'~dos,não 

conseguem alterar os fundamentos do accordão embargado ; 

Re solvem os membros do Conselho Nacional do Traba-

lho, reunidos em sessão plena , desprezar o s embar•gos de fls . 41,pa 

ra confirmar, como confirmam, a decisão da Terceira Camara. 

Procurador Geral 

Publicado n OFFICIALtt em 9.J J.J. ~C\MVJ\..0 .d1 .-! q 3 t 

~ 
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30 Janeiro 7 

l -132/37- 7 . 93G/35. 

.. J .,.,..,. ..... ~ 

• 

~~· - .... 

Sr. Dlrcctor dn companhia Linllu Cl.rculnr de carris da Bnhl 

caixa Postal n~ 406 

Bahia 

>rra os dcv lllos flns, transml tto-vos copl 

authent1carla do nccordÜo prorer1tlo pelo conselho Nuclonal 

do 'rrubalho, em sensiio plcnn de 29 de Outubro do anno !in

do, nos autos do processo em < ue suo partes essa companhia, 

como embarg:mte , e .roüo r~arnlhnes, cor'lo emburr;ndo. 

Ton(lo s1clo desprezados os embargos opposto 

eclsÕ.o dn Terce.1ra cumarn , de 14 d..! Jnne1ro de 1936, !1c 

essu [mprczu no t1!1cacta para , dentro do prnzo de 10 d1as,nos 

ter·rnos <.lo nceulumento at')provado p(üo Dec . n? 24.784, de 1934, 

pr'Omover rc1nter:ração do cltado !Unce1onnr1o no serv1<;o de! 

su Empreza , corn os vuntngons legues . 

... 
Attenclosas suuduc;oes 

~~~~ 
D1rector Geral du Secretar! 
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INFORMJ>.ÇÃO 

Afim de oue seja determinado o arcnivamento dos presentes 

autos proponho oue , sobre o cumprimento do accordâo de fls. 6l,se-

ja ouvida a companhia Linha Circular de Carris da Bahia . 

Ao sr. Director de Secção, para os devidos fins . 

Rio, 22/10/937 

SJ.JU.J~S . ..J3oe.JL--J~ ~~ 
EsrTi pturario 

·~!racão. do Snr. Db·tctor Geral /MI!Jj?cmctó & aao(!)c/o &f'/)1) 

{7rl ~&-,; d o :;Jrei.tJ ... §~ ó::a ;z.c.. no .. ~~ ... ~2f!_q& " -- -~ ' 

., . .., '·· . . ("~- i t?u!ut~ tle 19."/r 

_ ... flerc:&.o ~/A."'", d•_ f!,._/ _ _ 
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M . T . I. C.- CO N SEL H O NACIO NAL 00 i RAOALHO 

OK/0 
3 ezembro 7 

1- 2. 026/37 - 7 . 936/35 

ar. João Uaga l hã 
m 

A/0 da Caixa de Anosentndori s e Pe neõea d a Oomnenhia I~inh 

irou la r e ~ner~iR ~1ectr1ce da Bab1 H• 

Praça Ratnoe QUe i roz, n9 9 

-o Salv Pdor - BA 

De Accor do co promocão da Procuradoria 

Gerol deate Oonse"Ulo, nos r'utos do n roc o em qu 

Com?anhie L1nbu Oircul ar de Oarr!e da Bah1 n ene r~rninb 

o inque rito 6d.lllini atr nt i v o contra vós 1nsteurado,1nclg_ 

o voa r t i o wna cont o dev1 Gamente authontic do 

ecordão do Conselho c1 onal do Trebnlho qu 

zou os em~~ rgos opnoatoe nela referi Oompenhi 

olução da Te rceira 0Amaro deste Conselho, ou .1 -
nou vossa r eintegr ação no ervi ços, com tod 

t ne 1 • 
Outro sim, co nico-vos que, por of.f'icio 

1-13?./37, de 30 de Janeiro do corren nno, foi t -
ride Oomnanhi e not1f icede pore dar integral eurnnrimento 

• up r o cited reaol uçio cl Terceira O ra • 

Atteneioeee s 

(Oswaldo 

D1rector da Secretaria• 
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