


B ltElRA 

s. Paulo, as de Ma1o de 

Exmos.Snrs.Pres1dente e demats Membros do 
Conselho Nacional do TrabalhO 
RIO DE JANEIRO 

tJ/ 
j / !.~

v, · 

/~ 
Consoante o disposto no art. 53 do Decreto n~ 20465, 

. . 
de 1~ de Outubro de l93l, modificado pelo de n~ 21081, de 24 

. . 
de Fevereiro de 1932, e de ccOrdo com o art. 11 das "Ins-

. 
trucções sobre o Inquerito Adm1nl.Strat1vo", baixadas pela 

Portaria desse conselho, ae 5 de JUnho de 1933, ta o a hon

ra de enviar a VV.Exc1as. o incluso 1nq,uerito dmlo1stratlvo 

instaurado por esta Companhia contra o seu empreg do snr. An-
. . 

ton1o Luiz cerqueira, accus do de falta grave devidamente -

purada m sse mesmo 1.nquer1 to, afim de que esse Egreg1o Conse.

lho se pronuncie sobre o mesmo, autorizando esta Companhla a 

ãem1tt1r o empreg do faltoso. 

Valho-me do ensejo para apresentar a vv.Exclas. os 

protestos de nossa elevada estima e d1st1nct consideração. 

.. .. ~~ c. G. Sehne1der 
BEPRESENTANTi 

• 
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IN UERITO AD1 :t::NISTRATIVO SOBRE FALTA GPJ\ VE 

Attribuida pela 

COMPM1HIA TELEPHONICA BRASILEIRA 

contra o sr. 

ANTONIO LUIZ CERQUEIRA. 

e=========== ===••••=-• 



INQ,UERITO .ADMINIST TIVO SOBRE FALTA GRAVE 

.At trlbUida pela 

Companhia Telephonica Brasileira 

.Antonio Luiz Cerqueira 

COMMISS~O DE INQUERITO: 

Presidente 

Vice Presidente -

Secretario 

Contra o Senhor 

Jairo al tenberg 

Armando Carlos da Fonseca 

Sylvio Dardes 

AUTUAClO 

Aos treis dias do mez de Março do anno de mil novecentos e trinta 

e sete, em a sala de inquer1to administrativo situada no 2° andar • 
do predlo ''Teçayndaba", á Rua Ep1tac1o Pessôa no 10, nesta Cidade 

de são Paulo, autuo a portaria (e documentos juntos), que adiante 

se seguem. Eu, Sylvio Dardes, Secretario, para constar !'1z esta 
"' autuaçao . 



Form. 6557. S. P. 

COMP \NIIIA TELEl IIONICA J~R SIIJ~IHA 

CAIXA SÃ O PAULO 

-PO DE !NQUERIT 

Tendo chegado ao conhecimento desta superintendenc o 
procedimento 1rre U! r do erupreg do ro o LUIZ .... c DEI , es
cr1pturario da secçao de Super1 tendencla, que nao comparece ao 
serviço desde g de ezembro de 1936, sem licença e sem Justo mo
tivo, determino ue se proceda immeàlat~ente uru 1nquer1to admi
nistrativo, de accOrdo com o art. 53 do decreto n~ 20.465, de 1~ 
de outubro de 1931, modificado pelo de n~ 21.081, de 24 de Feve
reiro de 1932, afim de seNapur r este f cto e de se ver1f1c r a 
necessidade de sua demlssao no c~so de se trat r de b ndono de 
serviço sem causa Justificada. -

ra proceder esse lnquerlto nome o s se ores:-

Jairo · 1 tenber 
Armando Carlos 

lvio Dardes 

- Presidente. 
onseca - ice-Presidente 

- Secretario 

Nesta f6rma, gev presa te cumprir-se de accOrdo com 
a Leg1slaçao e Instruc·oes respecti ,s. 

são Paulo, 1 ~ de Março de 193 7 

C.G.Schne1der 
UB-SUPERINTENDENTE G BA 



... P o, o de o e 1937 

I • ·r. 
c. G. Schn der 

• su - super1ntemente a ral 
h1 el1 phOulc r s11e1 

• \.UW 

cn o che dO o r os conh cl r o ortarla 

ada por v •• e d a à h J , na q 1 v • • 
pect1 te, o sl t lo es , Preslde t 

carlo onseca , Vlce-P ld nt e ylvlo des , 

cret 1o, 

d alt 

a nos co st 

ve attr1Uu1da do 

... 
s ' ap 

Luiz Cer-

quelra, escr1pturar1o cç ... o d s 
... o rv1 o e de 29 de ez bro d l 6, q 

s justo 1 t1 v o, dec o co 1an a 

que no rol di t1 n c os v.s. que acce1 a-

s a no 

de dar n elo ao s, s 

v.s. o r vor de t co ur nc a po vel, o 

no de t s .. o pod r" ced r de ro 

7 (sete), be co 
... tado c1v1 nder -p o s ' 

e os 

o das lU"'ii;JUlQs e do acc ado, os doeu tos 

que serVirão 1 trulr o proces o, a 1 de sere rc1-

• 

t t enc1o a.s aooa ões . 



Form. 65~7. S. P. 

COMPANIIIA TJ~I..I~l->1-fONICA 1~1 ASII .. EJHA • 
CAI XA 

são aula, de .Mar o de 

Illmo.Snr.Jairo altegberg 
Pres idente da Commissao de In uerito dm1n1strat1vo 

causamos o recebimento de sua carta de 1~ do cor
rente, informando-nos que os membros da commissão de Inque
rito dminlstratlvo, nomeados pela nossa port ria da mas 
à t para apurar falta gr ve ~ utada ao em regado r. 
tonto Luiz cer ueir , or b aono de serviço, acceltaram 
seus c rgos . 

De accôrdo com o pedido feito por v .. na su r~ 1-
t da carta , damos abaixo o r61 d s testemun s de ccusação, 
que esta Com anhla presenta no presente in uerito : 

la.) 

2a.) 

3a.) 

4a.) 

5a.) 

oswald eàetros - uxlllar de Escri ta - Solteiro -
- 24 annos de ed de - Residencla:- Rua Anhangué 

ll.Q 695; 

Joagu~ Tavares - Negociante - Maior -
rua Xãvier de Toledo nQ 33; 

stabelecido á 

n. tonlo Courté - ~ncarregado - c sado - 36 annos de 
edade - Residenci :- ua ~nerva n~ 28 (sobrado) . 

Junto a esta enviamos a v. • 9 ( ave) documentos 
para instruir o in uerit o, pedindo-lhe que nos Jam devolvi
dos os orlglnaes das cinco folhas de ponto dos em regados da 
Supe ri ntende ela lógo após a necessarla conferen i os 
phot ostatos. 

• 

• 



(i) MP.ANBIA T.EL PH 
• 
• 

sr.Jalro a1tenb r s. Fau1o, 2/3~/19() 
co t1nua ·ão) ~ 

• 
R61 dos documentos: 1 a 5:- cinco folhas de onto do pesso 1 

do escr1ptor1o da Superintender ela, re -
pect1vos photostatos; 

6:- Carta de 13 âe aneiro de 1937, do Che
fe do Escr1 to1·1o à Superintendenc1a o 
Chefe do apartamento de Empregados; 

7:- carta de 14 de Janeiro de 1937 do Chefe 
do Dep rtamento de ~mpregados ao Chefe do 
scr1ptor1Q da superintendenc1 ; 

8:- Intormaçao do empre& õo ff 1so V1bon&t
t1 Junior ao Chefe do eparta:roonto de ~ -
pregados, annexa á cart acima; 

9:- c~rta de 15 de Janeiro de 1937, do c e 
do scr1ptor1o da Super1ntendenc1a ao Sub
Superintendente Geral; 

10:- carta do snr. to1uo Lui~ cerqueira ao 
Chefe do scr1ptor1o da uperlntendencia· 

11:- Cart do Chefe do Escr1ptor1o da uperln
tendencia. ao ~r.Antonio Luiz cerquelm; 

1 ~- c rt do r. Antonio Luiz Cerqueira ao 
Chefe do ~scri torio àa su er1ntendenc1a. 

uanto ao endereço do ccus do, cympre-nos informar 
qye, conforme se verificará pela documentaçao junt , a Com la 
nao tem conhecimento de seu r à i , esde que o mesmo deix u 
d com-!~ er ao o1viço. Ha alguns dias o Chefe do~ cr1~t -
rio foi informado chnr-se e lle em casa àe rentes seus, á ru 
verguelro n-" 367-c sa 15, nesta Capital, tendo ahl lhe sido en
tregue pessoalmente a carta menciorada ob o nQ 11 no ról dos 
documentos; soubemos, entretanto, te;r-se elle mud do, 1mmedia
tamente pós o recebimento dess carta, (,)ara destino &norado. 

,., 
audaçoes 



conferido ,examinado e ochado conforme o or gtnal , 

como tudo consta ela cta t:: ue comes a vae "utu do . 

~, 3 lvio Dt..nles , secretal: o, dactyl o ,raphe1 e s

signo com os deH!fl.is me1 bros da couurissão . são Paul o, 

3 de ~~rço de 19·7. 

lresident~~ 

Vice r resident · 

Secretari o: 





2 

1 o P1nbão 1lho 

r Gil 

e~ !aro 

• llo 

eraa~ do -.a.a,J~cu. 

c o .L.Bghezan1 
1 

lo rques Jorge 

uar o var1 

PONTO 
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Cor c r 1..:. , · .an .. nado ~. · <.:h· do conronre 01 ~·ina '-' , 
COJf do <.:ün L· 'a ac · e ue c esta v· e autu· do • . 

'SU. , Cy vio b.nle ..... , secreta.r o , C.J.C ,. en rn e a·-
"' "' s t.)lO c Il O~ d Iflê.i s lfl~ r. J. os J. o . li JêiO . Sao rau o, 

3 e r~r~o c e 937 . 

"'ecret· r o: 
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Ccnf.erldo , exe.m naüo e t..c &do cou.orme orl)' nal , 

01110 tu o c nstc.. da a.c a c. r u ~ con. -·~J a vt:e autuado . 

Eu ,SJ viu urcles , . ec1·e arJ.u , <Jactylocrap i ~ as· l {)lO 

"- N com os :emal~ fi.dl!bl'OS iJr CoJJiJ1 SLao . Sao a. l o , 3 de 

.::re 

Vice 

c.<ecretm i o : 

bas Fen-az 

ezant 

u s Jorge 

r~o ,Avart 
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PONTO 
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5 16 ! 
l _I ~' =l:l, 

I 1 
1 o 1o B. Fons~c~ 

2 on1o L. CerQ:le1ra 

;I ,L~ • ~~ ·,.--; /. 

~ // " ~ //·/· . 
;r 

17 An0~lo et ~ . cY7J c1P ali fiJ 
23. nd tdo Ptn ~o Ftlho -~~~ ~ 

27 Oscar G11 ~<f~ ét rtcf. 
Jcs~ "'a ro I 111111 JJ w \t 

l lfiil I \ 

I ·1 
I 

filtl ht I }fJ, 
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Con e rido , exa.111: nado e achado con OlJi Je o o r c nal , COl! o 

t Jdo consta (a acta L ~~e com .s 

EU, 3 v o · rdes , secre urio , ' ::c rlo._;n.l .. .Jlel ~ &s~.,if.l o 

co!,, os dem8. s 1nen ros da c:cu r .saão . f;ão au , ,.... ue J 'ur-

ço ~ e 937 . 

rrt: idente : ~ #"~/ 

ice re ... lJen ---~~~~~ ~-~,~ 

Secr t: rio 

JfarQ ues Jorge 

o Avart 

Catara 
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ONTO 

1 Ant onlo B. Fonseca 

2 Antomo L. cerqt.Etra 

10 aldo edelros ~ 

17 Ang~lo Pet ta o ,~ r9 JP. c{Pr1/} Jlr/í) oCf " Jl 
... 

2~ Csndtd Plnhâo Fllho . 

7 Osaar G11 
~ ~ 'P 1(1 t Lt f t 

Alcldes R. ello 



17 Ang~lo Petta 

~ 

23 Csndt~ Pinhão Filho 

, L~ '1 , I : I . r9 JP cfj)J rfj} JR cfj) o r; /f 
bJ.W~ I I h h 

27 Osaar Gil ~ 1 47 ff ~ ~~t~ cf 
Alcides R. ello 

Jarbas .. erraz do Amaral 

4 ~elcto aghezant 

f 
42 Julio MarQues Jorge 

34 José catara 





Conferido , exan n& o e ac 1a o c.:on onrje o o r. g1na 1, eomo 

tudo consta da acta e ue corr: esta vae autuado. 

LU , ~ylv o Durdes , secretario , ·: ct o~r~phei e ass1rno 

cpm os cJeJais nen. ros (a orru11r ~o. são Paulo , 3 <le 

~:ar,; o de 937 . 

~ ice Pl esídcnt 

Secretari o: 

1c1o ghezan1 

• Jorge 

ardo Avar1 
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,. ... 2275 - S. o. ' · 11.445 PONTO 

NOMES 

S. PAULO . I 
1 Anton1o B. Fonseca 

2 Anton1o L . Cerque1ra 

. , ':r: I . 

/ . Os ldo ede1ros 
. 

17 .Angelo de Pett fi} /) ff.Ji) o8J 
I I . I 

23 C&ndtd 1nhão !1lho ~~ lb~ b.d.' , I 

27 Oscar G11 I· ~ ~ ~ ~~ ~1: 
I I 

34 J 4 ea:raro ~ ltl 



17 .Angelo de Pett 

23 C&ndldO 1nhão !1lho 
/ 

27 Oscar G11 

34 J d Ca!aro 

38 Alcides R. de ello 

40 J rbas F. Amaral 

41 Helc1o ~ezan1 

42 JU11o • Jorge 
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o em re 
.... restde 

e se 
v lo. 

O INTE 

LOCALIDADE •. "' 0 .. 

TA ......•. 13 de 

... , UMPTO 

ri 

~ re dos 

t 

o u C;;u e do scrlpto-

t rio , set r ,' 1so , 
edi os- ..... ~.. o f ... vor de § v r 
tm de saber or ue r· z o eQ
desde 9 de e em r de 19~6 , 
1t sse em d r-n s · vlso ré-



NA ESPOST 

( .TA 

ARCHIV 

SP T 

EFI A LOC LI sõo 

D TA 14 de T ne ro de 19~7 

u PTO ~mprep,aõ o.u, ente o "'crip orio 

CO FIO ... 

'Jou:;:a 
. ')uptci a . 

~<;rn attenção o.o pedido feito er .. "'Ua carta 

datado. de 1'. do corrente, pela pre oeute virnorJ inforrr.ar-lhe 

que incunhirnos u e pregado de fazer ut,o. vi Ai to. uo 'r . An

tonio Luiz Uerqueira, nadll tendo a ian do por não ter EJido 

ponr •el encontro.l-o , con orrne o senhor po e1á veri_icar 

pelo reluto que B.11nex mo . 

w 
au0 nqoe 



dr . J.B . liveira Gomes 
Ohe e Vepartar ente t:mp egados 
P ""SENTE 

DeE.Jobrigando-r.~e da incu bencia que me foi dada 

por v •• , afiM de visitar o br . ntonio Luiz Cerqueira , empre -

gado de< ta üompanhia , curpre-me in~ormar-lhe o se inte : 

Procurei o referido e regado nos endereços 

constante en nossos archivo , a saber: 

hua 7 e bril 0 10 , .tu Branlio uone 

ua bolição ro 28 , 

o 170 , sen o então 

in or do e qu a pe sôa e que~t -o passára re·id r , ulti -

ente, á. u e o •r e a 1ro 56 . 

ara lá me r i , senco attendido pela loca-

tar que e n orrnou ter o ~r . ntonio Luiz Cerquelra deixado 

ou llc o cilio ra c rca ne 1 ias , encontrando-se , ac ual-

mente, óra desta Capital . ~ohre si o r .Luiz Cerqueir acha-

-va--e ou nao noonte , nada soube adeantar . 

e posse dessas iufor Bç5es dei por inda a 

minha tarefa, passando s uas mãos um relato succin o do que 

me foi dado conhecer . 



IVO 

rt 

• r. . . c ide r 
uo- uperln te dente Geral 

u.l o- e 

"' ri or 1 , .... o 

de l .,.ti ' s m te à do u I 

u 1 !' s us 

dls ... 

d s e T ~so .... 
t1vo ue J tlfl 

communicur su s fal t· . 

loi..OC.I.t ...... rl d 

nform u que o mesmo 

d s, el -se f r 

1 . oe J 

lo 

o s rvl d 

uer av so ou 

i'l 

lo 

e t 

ver11'ic· r s 

e 

e res ·a· 

u le o 111 

l t 1. 

Tr.t - se , oi , de 

te do es · .1 o-

v r l , des 

z br 

do u ti c.: r o r 

... r ue 

u r L 

1 de os 

e à o 

erc .... õe 1 

o o de servi· 

pele e pe 1 trul r-me so re s p.rovid l' s errar . en-

em ue tão ·c t~ u ls de lu 

Sr . Lauro;- ~ode proceder ao 
inquerito administr ativo. 

~ - 16/1/37 . 

I I, - / .:. 3 ? 

s e r 1 o :es~ o-







r· 
s. Paulo, 19 de F vere1ro de 19~ fi 

uer av1so este 

ra 

Venho, to, 

ela par ml1 muito des r avel, a sp àe po er e co~ 

muni r com o enhor, o ue No pude faze ntes, pois s6 

hoje cons gul informa ão àe seu enàere o. Das jo Vlt r o 

1nquer1to, o que s r1 p r si v x torio, p l d s vel 

repercussão que terá r~talmente, a á por 1 so ue, como ami-

o, venho· coJselhal-o pedir sua xoneraç-o o qu r gul

rtz ri su s1tu ção na comp nl1 em dar m rgens co1 n

t rio pouco lison eiroe. D oejo ponderar que s s1tu ção 

em f ce de um lnqu rito ser1 f qui 1 e n~o e pod es

P r r que a conclusão lh to se f vor vel. 

A vi t àlsso e pero qu o s nhor to des e 

logo 

uma pr 
m:.P1.0 oE 

c . 

d llb r ão 

"'X FFV 1 ) 3l 
"111' e ,..-.ul..ó 
"'"'s,l.o o . 

·····--
VIsto:- ··c~•f• 

vltar u sej !orç d 

vel. 

to r 

da 
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ACTA DA INSTALIAÇÃO DA "COMMISSÂO 
Q.UERITO ADMINI TRAriVO" NOMEADA ~RA APU
RJR FADI'A GRAVE ATTRIIDIDA NJ SE-JHOR 
PN 'IDNIO LUIZ CBR UE RA, FOR A NIDID DE 
ffiRVI O SEM JUSTO fvD'l'IVO 

Aos treis dias do mez de i.arço do armo de mil novecentos e trinta 
e sete, ás uatorze horas, reuniu-se em sal a do segundo andar do 
pred*o TEÇAYNDABA, á rua,..Epitacio eS3Ca numero dez, nesta cidade 
de sao Paulo, a "Cornm.issa.o de rnquerito Administrativo", nomeada 
_p;la superintendenc 1a da companhia Telephonlca Braslleira, nos 
termos da por~aria baixada no dla prim3iro de arço do corrente 
anno, commissao essa composta dos senhores Jairo Valtenberg, pre
sidente; Armando Carlos da fi'Onreca, vice-presidente e Sylvio Dar
des, secretario, afim de apurar falta grave attr1b..l.1da ao senhor 
Antonio Luiz cerqueira, por abandono de serViço sem justo rrntivo. 
Tendo os rre.mbros da comrn1ssão accei to os cargos para os qua es fo
ram nomeados, pelo Presidente foi dito que considerava lnstallada 
a "Conmissão de rnquerito Administrativo" e, desde já dava inlcio 
aos trabalhos com o estudo dos docurrent os apresentados pela su
perintendencia da companhia Telephonica Brasileira, por carta de 
dois do corrente, e com a conferemia e exame dos me1:mos com suas 
copias testas em duas Vias), que juntamente com o ról das testemu
nhas, foram enviados a esta Commissao, afim de instruirem o presen
te inquerito. Procedida a confere mia e exame, pelos senhores pre
sidente, Vice Presidente e por mim secretario, forem to oos os dccu
mento s achados conforme, pelo que, determinou o renmr Presidente 
que os mesnos fossem autuados juntai]ente com esta, indo as copias 
devidamente rubricadas pela commissao. Igualmente determinou o 
senhor Presidente que ficava desigmdo o dia dezerove do mez de 
Março do anno de mil novecentos e trinta ~ se te, ás quatorze ho
ras, para.l. na roosma sala em que a commis:;ao se installou, fossem 
ouvidos nao s6 o accusado por si ou assistido por seu adVO@do, 
ou pelo advo6ado do syndiq,ato de classe, Si houver, cano tambem 
as testemunhas de accusaçao apresentadas ~,:Ela supermteroercia da 
companhia, lavrando o senmr ecretario, incontinenti, em duas 
vias, os i!JStrumentos de intimaçao ao accusado e ás testemunhas 
de acrusaçao. Ass16fiados estes instrumentos pelo senhor presiden
te, ficou o senhor secretario incumbido de aver~ar a residencia 
actual do accusado, i'azer as competentes intlmaçoes e de juntar 
aos autos as pri.reiras v las com o sciente de cada um dos lntima
dos. .fl'Ol ainda dete rmlmdo pelo senhor residente que o ~nhor 
secre ter lo of fie iass e á super 1nten:1 er_!Cia da com anhla TSl nica 
Brasil á ra, corrununicando a installaça dos trdbalho s da ''Commis
sao de rnquerito Administrativo". Nada mais hav endo a tratar foi 
pelo senhor residente encerrada a reunião, e eu, sylvlo vardes, 
secretario, lavrei esta acta, que ficará fazendo parte integrante 
dos autos de inqueri to, a dactylographei., date~ e ass16flei, jun
tamente c mos derrais membros da uommiSsao. sao Paulo, aos treis 
dias do mez de Março do amo de mil novecentos e trinta e se te 



~o Paul , 3 de arço d 1937 

Ill o.sr. c.a . chnelder 
. D. Sub-Su .rlnten ent G 1 

co nhl 1 e hon1ca Br s1l lra 
S.P ulo 

T n o a l onr t1e 1 o cooh ooto de v •• 
que , cu r1 to ~ortarl 1xad por v.s. 12 do 

corrente mez, e de hoJ reuniu-se e !lcou 1nstalla-

d Co 1 são d Inqu rlto AO nl t rativo, r purar 

t lta rave attrlbu1da ao snr.Anton1o Lulz c rque1ra. 

ttendendo o p 1do x resso u c rt de 

honte d t d , Junto st d volvo os orl c clnco 

!olh s de ponto o pr .gado su rlnt encla à Co-

panh1a, pós ter sldo devl mente confrontados co os seus 

~espect1vos hotost tos. 
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INSTRUMENTO DE INTIMAÇÃO 

"' O Sr. Jairo Walt enberg; Presidente da "Com.missao de 

~~ 

Inquer1to ~~ 
nlstrativo" nomeada para apurar falta grave imputada pela Companhia 

Telephonica Brasileira,, ao snr.Antonio Luiz Cerque1ra., manda pelo pre .... 

sente instrumento de intima.Çao, devidamente ass1gnado, que o sr.secrew 

tar1o se diriJa á Rua verguelra na 367- casa 15, nesta capital, e, 

sendo ah1, 1nt1tne o referido snr.Anton1o 1u1z cerque1ra, a comparecer 

no proximo dla dezenove, ás quatorze horas, em a sala de 1nquer1to si

tuada no 2~ andar do pred1o "Teçayndaba", á Rua Epitac1o Pessoa n~ 1 , 

para serem tomadas por termo as suas declaraçoes no 1nquer1to adm1n1s 

trativo aberto para apurar falta grave que lhe ~ at tr1bu1da por aban 

dono do serviço, ficando facultado ao mesmo comparecer pessoalmente, ou 

acompanhado de seu advogado, ou pelo advogado do syndicato de cla~se, 

si houver. No mesmo dia, local e hora, na presença do referido emprega

do ou de seu advogado ou do advogado do syndicato de classe, si houver, 

ou á sua revelia si não comparecerem, serão ouvidas as testemunhas de 

accusação constantes do rol abaixo. l feito o presente instrumento em 

duas vias, a segunda das quaes será entregue ao empregado, devendo es

te lançar o seu "sciente" na pr 1meira via; para ser junta aos autos 

e delles ficar fazendo parte integrante. o que cumpra. Dado e passado 

nesta cidade de são Paulo, aos treis dias do mez de Março de mil no~ 

centos e trinta e se~~Sylv1o Dardes, 

phe1 e subscrevi. ~· . ~ 

Rol,de testemunhas: .. 
li Lauro Leite de Souza 
2° Antonio Ba[)t1 sta Fonseoa 
3~ Oswaldo Medeiros 
4~ José Rodrigues Gomes 
5~ Joaquim Tavares 
6~ Antonio Court~ 

SCIENTE 

secretario, o dactylogra-

~)?"~~ 
!t'esldente da Comm1 ssão 



INSTRUMENTO DE INT ClO 

o sr .Jairo Walteoberg, Presidente da "Commi ssão de 

Inquerito Administrativo" nomeada para apurar falta grave 

at t ribuida ao Snr . Antonio Luiz Cerqueira, manda pelo pre

sente instrumento de intimação devidamente assignado, que 

o snr.secretario se dirija á Ave nida Angelica no 525, desta 

capital, e, sendo ahi, i ntime a testemunha Lauro eite de 

ouza a comparecer no proxlmo dia dezenove ás qu torze horas , 

em a ala de inquerito situ da no 2° andar do predio "'l,e

çayndaba", á Rua Epitacio Pessôa n° 10, afim de prestar o 

seu depoimento . t feito o presente instrumento em duas vias , 

a segunda das quaes será entregue a testemunha, devendo esta 

lançar o seu ''sc1ente" na primeira v la, para ser junt aos 

autos e delles ficar fazendo parte integrante. o que cumpra . 

Dado e pass do nesta cidade de são Paulo, aos treis dias do 

mez de arço de 1937 . Eu, Dardes, secretario, o da-

ctylographei e uoscrevi. 

SCib;NT 
-~"""~-c;. 

y:: / ?--4 ~4/f)? 

~/;r~~ 
~residente da Commissão 
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IN T UMENTO DE INT ClO 

o Sr . Jairo Waltenberg, Presidente da "Commissão de 

Inquerito Administrativo" nomeada para apurar falta grave 

attribuida ao Snr. Antonio Luiz Cerqueira , manda pelo pre

sente instrumento de intimação devidamente assignado, que 

o Snr.secretario se dirija á Rua Conselheiro saraiva n° 30 , 

desta Capital, e , sendo ahi, intime a testemunha Antonio 

Baptista Fonseca a comparecer no proximo dia dezenove ás 

quatorze horas , em s sala de inquerito situada no 2° andar 

do predio "Teçayndaba ", á rua Epitacio Pessôa no 10, afim 

de prestar o seu depoimento . ~ feito o presente instru

mento em duas vias, a segunda das quaes será entregue a 

testemunha , devendo esta lançar o seu "sciente" na primei

ra via, para ser junta aos autos e delles ficar fazendo 

parte integrante . O que cumpra . Dado e passado nesta ci

dade de são Paulo , aos treis dias do mez de Março de 1937 . 

Sylvio Dardes , secretario, o dactylographei e subscrevi • 

r.~fr~~ 

esidente da Commfssão 



INSTRUMENTO DE INTIMAClO 

o sr. Jairo Waltenberg. Presidente da "Commissão de 

Inquerito Administrativo" nomeada para apurar falta grave 

attribUida ao snr . Antonio Luiz Cerqueira , manda pelo pre

sente instrumento de intimação devidamente a5slgnado, que 

o Snr.Secretario e dirija á Rua Anhanguéra 695, desta ca~ 
, 

pi tal, e , endo ahi , intime a testemunha Oswaldo edelros 

a comparecer no proximo dia dezenove ~s quatorze horas , em 

a sala de inquerl to s1t uada no 2 o andar do predlo "Teçayn .. 

daba 11 , á Rua Epl tac1o Pessô n° 10, afim de prestar o seu 

dep~imento . ~ feito o presente instrumento em duas vias , 

a segunda das quaes será entregue a testemunha , devendo 

esta lançar o seu "sciente " na primeira via , para ser junta 

aos autos e delles ficar fazendo parte integrante . O que 

cumpra . Dado e passado nesta cldade de são Paulo, aos treis 

dias do mez de Março de 1937. Eu, Sylvio Dardes secretario , 

o ctactylographel e subscrevi . ~~ 

:;J~»~ 
~esldente da Commlssão 

ser i'NTE 



INSTRUMENTO DE INTI CÃO 

o r. Jairo altenberg, Presidente da ''Commissão de 

Inquerito Administrativo" nomeada para apurar falta grave 

attribuida ao Sr . ntonio Luiz Cerque1ra, manda pelo pre

sente instrumento de intimação devidamente assignado, que 

o Snr. Secretario se dirija á Rua Guilherme aw no 6, dest 

capital, e , sendo ahi, intime a testemunha Jos~ Rodrigues 

Gomes, a comparecer no proximo dia dezenove ás quatorze 

horas, em a sala de inquer1to situada no 2° andar do predio 

''Teçayndaba ", á Rua 'p1tac1o Pessôa n° 10, afim de pre tar 

o seu depoimento . ~ eito o pre ente i trumento em duas 

vias, a egunda das qu esserá entregue a testemunha,devendo 

esta lançar o seu "sciente" na primeira via, para er junta 

aos autos e delles ficar fazendo pa r te integrante . o que 

cumpra . Dado e passado nesta cidade de são Paulo,aos treis 

dias do mez de Março de l937 . ~u:~~Cl:iJ Dardes , 

o dactylographel e subscrevi . ~~~~~ 
Secretario , 

_,;;.~ )4/"~u;_---~ 

t?.te~idente da Commissãd( 

.. 



elo 

o Sr. Jairo altenberg, residente da "Commissão de 

Inquerito Administrativo" nomead para apurar falta grave at

tribuida ao Snr.Antonio Luiz Cerqueira, manda pelo presente 

instrumento de intimação devidamente assignado, que o Snr . 

ecretario se dirija á Rua avier de Toledo 33, desta capit 1, 

e, sendo ahi, intime a testemunha Jo quim Tavare compare-

cer no roximo dia dezenove ~s quatorze horas, em sala de 

inquerito situada no 2° andar do predio "Teçaynd ba~' á Rua 

pitacio Pessôa n° 10, afim de prestar o seu depoimento. 
, 

~ feito o presente instrumento em duas vias , a segunda das 

quaes será entregue a testemunha, devendo esta lançar o 

seu "sciente" na primeira via , par ser junta aos auto e 

delles ficar fazendo parte integrante . o que cumpra . Dado e 

passado nesta cidade de são Paulo, aos tre1s dias do mez de 

rço de 1937 . 'u, 

phei e subscrevi . 

SCIENTE 

Darde , secretario, o dactylogra-

--k_~ /7~ 
e idente da Comm~o 

( 



o sr. Jairo altenberg, Presidente da "Commissão c1e 

Inquerito Administrativo" nomeada para apurar falta grave 

attribuida ao Snr. Antonio Luiz Cerqueira , manda pelo pre

sente in trumento de intimação devidamente assignac1o , que 

o Snr. Secretario se dirija á Ru Minerva n° 28 (sobrado) , 

desta Capital, e , sendo ahi, int 1me a testemunha Antonio 

Courté a comparecer no proximo dia dezenove ás quatorze 

horas, em a sala de inquerito situada no 2° andar do predio 

"Teçayndaba", á rua pitacio Pessôa n° 10 , afim de prestar 

o seu depoimento . t feito o presente instrumento em du 

vias, egunda as quaes será entregue a testemunha , de-

vendo esta lançar o seu "sciente" pa r1meira vi , para 
... 

ser junta aos autos e delles ficar fazendo par te integrante . 

O que cumpra . Dado e passado nesta cidade de são 

treis dias do mez de arço de 1937. 

cretario, o dactylographei e subscrevi. 

ulo ,ao 

~~~~~/ 
~c~~ucnte da Commi~ão 

SCil!:NTE 

· ~ 



ACTA DA REUNI 

INQUIRIC~O DO ACCUSADO E DAS TESTEMUNHAS DE ACCUSAQÃO 

os dezenove d1 s do mez de ~rço de mll novecentos e trinta e 

sete, ~s quatorze horas, em a sala designada para o pres nte 

Inquerito, situada no segundo andar do predio "Teçayndaba",sito 

~- Rua Epitacio Pessôa n° 10, nesta cidade e Capital do Estado de 
~ 

são Paulo, reuniu-se a CommissNo de I 1 uerito dministrativo, no-

me da pela portaria de fls . dois baixada pela Superintendencia da 

Companhia Telephonica Brasileira, para apur r fa lta grave imputada 

ao eu empregado sr .Antonio Luiz Cerqueira . Pelo snr. Presidente 

foi declarad aberta a audiencia e verificado o comparecimento dos 

Srs . Lauro Lei te de Souza, .Antonio Baptista Fonseca , Joaquim Tavares, 

José Rodrigues Gomes, Antonio Courté e Oswaldo Medeiros, todos tes

temunhas de ccusação do presente inquerito, o Sr. Presidente da Com-
N N N missao declarou que nao tendo sido possivel f z r a intimaçao ao ac-

cusado, por ignorar a Commissão seu paradeiro, a ~n~uirição das tes

temunhas ficava adiada para dia e hora que seria designado ap6s 

receber da Caixa de Aposentadorias e Pensões resposta ao of!icio 

que lhe dirigira, devendo as testemunhas presentes aguardar novas 
N intima oes que seriam feitas opportun mente e com a necessaria ante-

cadencia . ada mais havendo a tratar, o Sr . residente declarou en

cerrada a sessão, e eu 5ylvio Dardes, secretario, lavrei esta act 

que ficará fazendo parte integrante dos autos de inquerlto,a dact~

lographei, datei e ass1gnei, juntamente com os demais embros d 

Commissão. 
N 

sao Paulo, aos dezenove dias do mez de Março de mil no-

vecentos e ~ tr1nta e sete. 

Secretario : 
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CO ll~\NlllA 'ft~Ll~PliO~lCA l~l{ASlLElHA 

CAIXA 

s. Paulo, 22 de Março de 1937 

Illmo.Snr.Jairo lte~berg 
Presidente da Commissao de Inquerito dm1n1strat1 vo 

treg mos-lhe com esta um of leio ue a c 1X 

de Aposentador1 s e ensões dirigiu a est Companhia, em 

resposta a outro dessa Comm1ssNo, a proposlto do ln uerito 

administrativo a que responde o empregado tonlo LuiZ cer

quelra. 

s udações 

-



RUA VISC. E INHAÚMA, 64 

CAIXA POSTAL 1014 
R I O DE JANEIRO 

REF:l2-l/374 

Ilrno. Snr. 

F. Swnmarsell 

Rio de Janeiro, 17 de Março de 1937~ 

Sub-Superintendente Geral 

Companhia Telephonica Brasileira 

PRESENTE 

Para seu conhecimento e providências necessárias, damos 

conhecimento a v.s. que estamos recebendo oaficio de que lhe remetemos 

c6pia. 
... Considerando que esta Caixa nao tem elementos para cons-

tatar o local em que o Snr. Antonio Luiz Cerqueir~ se encontra,presente

mente, informamos-lhe que apenas podemos adi~tar que a última residên

cia indicada por este associado foi â Rua Abolição, n~ 20, Bela Vista, 

S.Paulo. 

Pedimos-lhe o favor das suas providências no sentido de 

orientar a Comissão de Inquerito dos informes que lhe são ora transmiti

dos, uma vez que não estamos nos dirigindo à referida Comissão por des

conhecermos quais as atribuiçÕes conferidas pela Companhia ao signat~io 

da petição que nos foi endereçada. 

lhe as nossas 

1 anexo 

M. 183-1.3 7 ·~O x 48- FI 

Sem outro motivo, valemo-nos do momento para expressar-

Atenciosas Saudações 

"Mario Pinto Pas 
GERENTE 

-~· 



O O P I A 

São Paulo, 5 de Março de 1937 

Illmo. Snr. 
Al~redo Thom dos Santos 
M.D. Presidente da Junta Administrativa da 
Caixa de Apos entadoria e Pensões dos Empregados da 
Companhia Telephonica Brasileira 
RIO DE JANEIRO 

A Oommissão de Inquerito Administra tivo, designa

da pela Sub-Superintendente da Companhia Telephonica Brasileira, Divi

são de São Paulo, por portaria datada de li de Março de 1937, afim de 

apurar falta grave, prevista na alinea ~) do art~ 54 do Decreto 20 . ~65, 

attribuida ao empregado Sr.Antonio Luiz Cerqueira, Matricula 1107, es

cripturario da Secção Superintendencia Geral, por não ter sido poasivel 

encontrar o accusado, que se acha em logar incerto e não sabido, vem 

respeitosamente, pelo seu presidente abaixo assi~gnado, requerer a v.s. 
se digne informar se essa Caixa poderá se incumbir da intimação do 

accusado de accOrdo com o artQ 5Q das Instrucções para o Inquerito 
• Administrativo baixadas pelo Conselho Nacional do Trabalho . 

Caso contrario esta Comissão f ará a publicação do 

aviso, conrormã diapOe o alludido artQ 5Q. 

A Cornmissão aguarda o obse~uio da resposta de v.s • . 
com a posaivel brevidade. 

24 • 1.37 • 5.000 • ARO 

Attenciosas Saudações 

a) Jairo Waltenberg 
PRESIDENTE DA COMMISSÃO 
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l t•. !111. NriK 1<'1'<'11~ . quiulns t• .,~ 

li ' hulfo,, tlt• !! !IS I I r. tunl!l nu "" 
c11~ ll~nlt•s , lf'IHio 11111 lnlt• dt• t A•·o ucilt' ,, Sln Co1s11) Tcl. ·,.:11 
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16 \ Cl' c lt':tl:11· :\ rua tlu l)uitu11cla 71 , a li 111 

'Concerto I 
de Tapetes 

Trqn•lt•s Ol'icnlnc, c ou I rfl5 

C)l1:t l ldutlr~ u l ~cudoN 11u r· r upitn 
" 11 t mvus, drtcdor 'utlu ~ J! ll l' 
lonl(o uso, cn111 tl rl't•ltn\ ck 
qunlquc1· c~pct:ir, firllt 'iin 11ovn~ 

pelo [li'UCCSRU 1110tlt•J'I1 l ClllJll' • 

gndo. 

~ Vt' IHI<· III -SC, 1111\U , Yls1.,!n~· ~o~lelns ~~ 11 , ilt'ÍIHl'. , idr11 
11111111101'1'5, loldo c ele. \'C:r :, Hllu ,Jact•l(u:l\ ;ifl.í e trnlnl' ú ll11;1 Sit 
llcnlo l.l, solJrelojn, sa l n~ 103 n tOü. · ---20 . 22.2~ ------
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DR. :\IEI,tO l\1 
lllcuico d11 'iiillltl <.1 

1ulo Clcmclll~ l'ct'l 
c'ftnmnJns pl'ln lcl c-· 
dus J:l its I~> hur:1~ 
Cuiuhy, 41. Tcl.: r. 
hllil:ts dn~ :1 ús !i I 
JH•m lladuró, Hl(l, se 
suln li. 

Secçaõ, 
Oll. 

Francisco A 
Clluir11 medica 1 

crlonçu - VIas 
IJiathctmla -

\ Ruloa Ultra 
, lle hJcucJo: '' 
' n. 4111. 'fel. · 

I rio: Hun L 
n.ullgo :.!7. T 

I 10 ás 12 e rta 

HEMO R 
'frntnmento 
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11 

ALVARO '' 
L::spuct, IIStll 

Portugu~za. J. r 
do Dr. U. l'tt1 1 Coosullas: 1. 1 

Praça Ramos " 
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o reside! 

EXü1ES C 
ELUCII 

DIAr.J 

laborat~ 
de I 

l~ua Siio 1.11 
phooo 4 • ( 
postal lJn 

Dr. Car) 
da 

Da Roncf. Pt 
Moi. do scnbot 
sndo das tn Cla 
ovarlos e trot 
pia. Cons.: 2 4 
4..• aod. Tcl. ' 
cbos, 24 - Tcl 

DR. MARIO 
AF 

C UNJC 1\tEO' 
DO DIABI~'rEs 

REGllENS 
onault.: 

Rua D. Joaé d 1 

ll.trOI, 16 
Tcl. 4-5341 
n .o..;·:----

Unificacã .. 
intern~ 

rROCA D' 
CULAÇA' ~· 
FO~ ~. 

t.C 
.; 

a 

l 
l' .~DAIUA 

ls rac a etc Alu n-sc o JWedlo ou I'Cnclc-sc 

~,"1\~~·~.~~~.\~, :1' ~~~~' •. ::.~~~~\·,';~·.',~'" ~; .~·~~1 ves de 
CEORlN H .PI '\ IIElltl 

Paro ec•·c, ~ c .inrdin . 11 
haralo {I l'lln Vit•uno n. • R. 
la i\lal'inn E'lt·ntln do M 

' , ' 1 11. :m. 
()8 productos de primeira ordem e do Impor· I --- llfO A 

\ ' ~J. O IWO ltES 

ta p · Com Jll'llllcn tl1• ch:II'Ulnl'ln , PI 'C· 
. reços sem competenc ta. chn-"' Tl'nhll' 110 ll :ll·lwnl'in Chut-

DI! IIIIIIJO< OS SC.XIh fll\l'tl : 
de url igu d fnr-!1 collncn ., 
l'i~IIIII·SI' , J)u, 13 I J ~ (t~ 111 
11 . X:ll'ln dr l'olrdo, !l - ' 

. ~ J A C A L I F O R N I A ri. :\I s. ·'"""· m . 
~~~~~~~====~~ 

1 Altt edo 375- SANTO AMARO Phone 89 
Cntr 'ounlry lub e Villa ~ophlu.. 

1 VEIH 
.lll'llliturio rn,;•l ~ch 
1, 1\11\'0 • tnodet'lltJ pu1 

c \I'H(t11' it l'lltt .luiiu 
11, \ppl." (\, (•1111'~ 1:.1 
rn rn 11 I.Cillclt>l', 

ENTIS'rA 
lc Uln hnhil parn lrn-

111111' l'lhli1'a t'lll ;:rn n · 
tk "''i~ l em· in. E:-d

pclns ltlnncn., I ~' 1':1.· 

·cnln1·- t• hi niw t•sti
di~tirs (' núo ftil' rnr-
11' ú tun tln Llhnllnclc, 

Pharmacia - 15 : 000$ 
\ t•udn em opl imu. !mirro; J'cnl 

'""·hiuclHI; moi in•: tlnen ~n 11 ;1 t'a
nlilia. ··~rntt•. llua Dil·c itn. i, 1.• 
n nda 1. ~u la 17 FI. O 1\ 1.\.' O 

SRS. DENTISTAS 
f 

Dt·st•.in-st• nlUI(III' (llll' um l'~ )lut;•• 
tll• 1 n li 11\CZCs. n s sCI( tlinlc ., uh.ic

tnUO FJ .~ço I ctos: ,I t'ttrlrirn "·'' pi. \iin, 1 mulu1· 
.1•111 nrlcf'n,l'los drhlc olc.clnco: 1 ~:nhP,"lcll'll. dL·. ~J~tmh.1. 

f lil cnlclldllncnln '<Hil ~~~~ SI \, lllnlUI Jn c pollu -lc~ulun ~. 
,;

0 
ituhlsll'i ·

1
:\ <' • lrnln1· á.lh111 HtnnltoJ• Io l'l'imn ,,.• 11 · ' 111 111 - \'1lh ~lnl'lnnnn . 

I r i 11111 pouco l''(J loi'Hd t• _..: 
.\11wr•rn . el o Sul. Cur- Geladeira "General 
ut• a .10 lA f\un lk-

• iru, r.:!- B - l.:tt>n. Electric" 
S-~ 

.• \ HA EM SA ' '1'0 
nu pcnnuln " ' por 

rapilul, ~lia ú rua Al
llt:llldari· 11." 2i I, bnndt' ' 

>rucinw ~ 11 nln tln llo
'nln l' lO:llfiO Tl·nlnr 

In (I run Sergipe u 71111 

\'c ndc-~1· umn, 1'111 estado do 
1111nt. com •lun tlnl'lll h. c~pt•t·i.tf 
1 nrn f:unil!n ~I'UIHit•. uu lt•ill'l i11. 
1 rn • lcrn111 dt• ritii'!H11 ia d~ doi~ :1n· 
nu~ . dn pt•ntii'Ín cm.n. l'l'!'çn ele ur
' n~i:io, p(ll' moi in> dr I'IOifC111 -
Tntlnl' <'Otn .\rlulphu. 1\un X111 lu1· 
dt• 'l'olt•cln, ll- \. 1.• nncl111', saht I . 
Trlt•phonc I ll!lilll. 

!I :! ----1'1!:11-0E ·SE 
COIUtl~'rOitl<JS --- No t\in :!1! dt· ~ln1· ·.1' 111110 chnp11 
ll ·st• tlll I'U \ I'IHL:t s dt• tl'l' t!~ l '!II' I'O J'. 11 :!7-f~,J, 1111 t·~ll'(l!l:l 

11 Joc·nlll.l\llns IH' I C:tll · c.uncnlo Al'lli!Hio. (Sill~ln Anl!ll'P), 
11\ se l't•f'l•l'l'lll'iiiS ~ fi I: ll • (lt'li('·~l'., i\ (lf.'. Sllll flll (I t•II('Oill \'(111 

(•11111 l' l>l',. ' .''1 1 , ••. In f.'s.pt'CIIII nhscfluio dt• l<'lt•pl.nllnl' 
' ):t.' . 11 HJ,, ' " • I 'l'lll' I S I 11\'tl cl:t Si· ~.:t . :1o. 1~-· • •· nn sr •••• an u~._ 

f' li A IlM \(.'t \ 
-E 'll'ltf:{,.\U \ -- \ 'uull' ''' 1111\U h •111 1nunl11tl.u ~ 
·SC. clt• ntnd ,l,ts tll'dl'll COIII, ~Jplitllo I1H1\ 11111.'111,o Clll !illll · 
• ~ni llll l:tJ.t•r 11 ll'ivhl ''"· I~'"!''' I'Pill u sr \ lt'C Jll ~· 1\nc· 
,. nto~a c 

1111
,. IH<n rcsi;l; <'U,. rua:' dt• j)c·~~'l\ll~l;n, 11!, .I.'' 011 

r,.:n. Tl'lll:ll ' ,., 1'1111 Dioi(O dnl, M1(,) 11. (•lll s~o ~.:tttln :.._ --
({.a mhllt'.' l. 1\·l , 7-12ill. I'R 'riCO DE 1'1( I{ l TA 

,.. l't·ct'isn-sc til' 11111 tJII r snih11 dl)l ' 
ADORES In i~·ccõ~, t•ndol<'nn~'"· Phul' lllll · 

ci11 S. Jll'lll'Clkln. \v. Tit 'IH)cnlc~ 

DE MOVEIS l!l A. 
('JI \ltl'I'A HI E E 1 I ;tU X '1'!\Jll ,\ 

1111 '~' IIH·ins nff'ÍI'ÍIII'S IJII · 
Jhn n l'lll111'>t<'l<> Lll!ltll fi 
~dam I'UII>Iallll·< <' hn 

n Hn• 'c1·, 1:1;,, 'uhnult• 
:J :! ..___ -

Polido r 
.n•>c dt· 11111 ptll'll llll'l·t•ln
" Flurt·ln'il• "'' \hn·u. lll:l. 

Zelador 
1111 t·n.rllln, c·u m R 111111'" tiL' 

pussnindu f'CI ' 1'11 11WIIln pn
lquc•l' <'Olll'l'l'l<l. offc• t 'c•c t··~ t· 
11111111' 1'011111 ele• rnsn•. llf1 
<' hnns rdi'I'VIH'IIts. Cn1·ta~ 

'ul ha n "Zt·lnc1nr rwnllru'' . 
~1-!( ' E. 'HOI I 'f A 

\Ira ·st' um hnltl. 1111 Prt·tllu 
Hodi'ÍJ:III'S. :11. S .. lufin. :: 'H. 
l. ll) Tralnr t'OII1 o lcltHlm· 

» \1. r\ R\ 1<:~ ' lt!P1'0RI 
~ba-~c. 1(\1 (' rnlcndn rlc rn
tlu ~. 1'1·n~·n \lnr. l>~culor •• 

Wl 1·: oB.Il!:CTOS mJ \ .<\LOÜ 
/l' 1c11drl -os1 , un p<'l't'll lt•lll 
t'l . ao 11." 2-121l0 t• IHÚ um 
1tnm~nto t•m dlnhl'lro. 

ll 2 

OLI)AilOlt ~: t.E 'THICO 
ll'l'a sr 11111. t:ia. liras. Fidll•l 
ll\\arl.t • llaulnwut S.\, 
' Antlrc. ., 

\'cnde-~c po1 prcçn de n cn,ifin. 
1\u:t l\'r11n·~lau 111'11'• 11, esq . dn 
l'rncn da Si•. I'Cndt'IHlu u nHiclia tio 
;l(l '·onn rliarlu.. ,\lugucl bnrato 
Trnlnr 1\ run du Cnrmn, 111. ~nln 1\:1. 

H \1' \Z 
Pal':t lltntHtn <' t•lllrl'l(ll. Jll't'r l

'<ól·\1' dt• um. onknntlu inki:d l:lll -.' 
l.ill·uria l ' llil'l' l''ll l. Hu.1 t!) d1• 

Nll\l'lllill'n, 111 . Tl'll itll' dn\ fi iJ, (1. 

1'0il o 
~l,•c·hnllicn, compl': l ·~c 11111 ,, ~n

do. d ~ J 111 . a lm .l\11. lln• Dr 
flt'(' Íl't', ;li! (~LIIÔI'O) Phllllt! :! -1!!107. 

AHIW F;JRo 
Par:\ lmhnlhnr 1111 lnltl'ior 

Rutnrnlu'. Jll' l•ci. n \C da 1110 on 
doi' I'OI'I'flccil'o. muiln pml icos, 
lfUC 11·agn bou~ •·rfet'CIIti!IK . l'ra
l·c~Hn Brigo!lt'il'n Lul1. Antonio, 22. 
l'ho11c: 2-11 i3 

R\' O VEGETAl. 
Fa~-~~· cnll lrnrlo Plll'll fnrnec!

menln dr c:u·,·iin Cll~ncudu, dr pri
meiro quulichtclt•, fllhl'irltdil c•n1 lln
lucnlu '. Tl '!ll't'S~II lll'i~taill>il'" Lui~ 
i\ntnniu, :!2. Phnnt': 2-117:1. 

PHOFE 011 ~ 

Diplumncla c com p1•at it·n 1lc 
rlll'\11 primlll'ill. 1\l't't•ila rdqnlll•• 
pn ri knla r\'~. Tt•lt•t•holl!' 1 ll(i I !1. 

SAtAS E QUARTOS 
SALAS 

• ' A I'Jt. C:.\ ll \ Sf.' N. 

\lugum-sc· c 111 Pl't•dio l'lll'l' llll·
llll'lllt• rl'l'ill'lllltdu t rn<ln doi• hn11s 
~ l e1 utlnl'<'s l' o1ptltuns ln.,trdl;•>tic~ 

\ 'c r ~0111 11 Y.t•l~~tlrw c· \l'l\IU·M' 
1111 E>cl'iplol'io <lt• 11. S. Cniulty :\ 
Pnt,a clu Stl 11 . :li , sn ln lilll. 
&-~ 111 

tl \ H'l'O 
i\(UI(:t-,t• lllll IIIOhili;li(O IH[I'Il 

Pl'S . na di I i11rl:1 t· \ll c·u11lnrln ~ 
~ncc•gn. l'l·c·~·o IIHHiil'ft , 1\un ~lajnr 
Dinl(ll, t :ill. 

~lt ~ -· 

ALA ' I~ li li \ tri'OS 'OJ\1 At; Ã 
COH IU:Nn ; 

A 1111(11111·\" t'fllll 111(1111 t'OI'I'CIIIc 
dentro, n l'IIS:It·~ si 1'1Jhu c sc
llhorcs d< ll'lllu. l' rcdio 110111 ,. 
de t·onfnrln; honcl1· 1\ pnrln. J\un 
PngC, 22 . 

ali. !~I~ 

--Q AJl'l'O co~r J 'l'Mt 
~lo~·a C\tl'lllll(l'it•a <(UI' ll'nhulhn 

1111 Cll!1111\~l'l'ill, 111'111'111'0 11111 . cl 
rl'l'llll'. \t'llrln 1111 rn ltHtUillilln :\u 
\vc11i<ln Brignnrim 1.1111: \ntnnlo 
on ru;1 acl,jtll't•n•·Íil>. C:lll'lll• 1'1 1l. 
~1 . ne,la fnlh01 . 
·t "J .,, 

(fii\ii·ro ~10B II.t "uo~clilN'nt6 
1\m cn'n de fnmllln ele• truln 

lt>tln n l'lll1forlo l' lt•lc•PIHlnc. nlu-
1(:1-bt' l'nm IWII,iin a ''" nl fino. 
llua Contlr S. ,lt\tH111 ltn fiJ. 

CHJ \ ll'l'O, 
A lu qam-,t· 111nhillutln' t•nm nu 

'< 111 c·ufÍ' llnlt·l Hon \'i,la, cum 
ul(n:t t'OI'I'Cnlc. li. Qulnllno Bo
cll~ 11 '\'n. I :i. 

Sala magnifica 
,\ lnl(n-st' mui In ht'm tnull!lintla, 

n ~rnhn1· diK(Indo "' rlno 11':\lo, 
nqit·p inquilino. Tl'tlllll' peln phnne 
1-{1!11111. 

Qti\HTO 
~loco d ist i1wto IICL't'il" 

nlwit'll <k hon I' O I Ulllt' 1 
fnq1illu . Cn111 p<:tlsiio . 1\na 
de Bn 1 t•us, 12!!. 

(llJAWro E fl.\t.,\ 
\lu g:IIII •SI' IIH\fil'l' llllllll'ld 

hilincla . ludu l'tlnforln, 1 
\IHJé(lCildt•J111·, SI', tlt• lral11 
p<'iln. C:n'a clt• f'nnlilla tli 
Jl11n , \ Jhlii(IICII(IIC' LiiiS, I' 
1'1'11"1. Pt·nc:n )lat•t•rh 11 (),• 

Qu~rto 
'rn ·a t:·1·ia ,. itHII·pt·•Hh·nl 

1'111'11 f(Unl·lo t'nlll )11'11'1<11 l'l 
t•<'fllH'll:l f'n111llla . untl1· ••·.i:• 
illqllilinn. l'n l(u·~t' ~nn~tlllll. 
'' ,lo~(· .\lnwldn . c·:dxu tlnslul 

Sala 
l'rm·ut'll·\l' (11!111'111 nu "I· 

hiliiHln, I 111':1 1111111 1110~11 ,(1 
t•m rn 11 ele <'uhnl on ~tnb 
dt• todn l'l'•tlt'iln, l'nlll ''"" 
Cnl'lll C(ltn )li'C ·o 1\C~In rui I 
1''1 "SAl.\". 

CHI \ lt1'0 
Sn1• . di si illclO tll'tlrUI'n u 

11linhn h~111 mohlllutlu Clll 
snrrtw<ln, ''"111 r lnl h•a li h 
11nirn int(uililln. EM'Il'\C'I' 
folhn . 

I ., 

--·H .~t i'I 'O )10JliLI ~I) 
1~111 CI\K(I clt• P~<iltl' llll Llll 

lodn rrsprilo ulul(a-~t· quu 
pl'icllabruncnl o mol•llladu. 
ou ~cllhlll' dr Ll'llilllll('Jlfo. 
IHI\'0 COII1 Indo O~ l'rttUI\il 
dci'Jlo•. Cn1.il1h;1 de• priluc 
riem. Tl'ncnm- r r<'ft•rt• nl·ia 
1 r• n Hn rfio 11111'1'11 4. Con 
rua ,lnt• (111:1) 111. .. _.., 

A doi~ I'IIIJOZC sülus. n 
h na u 111 1•111 l'nS•1 •lt• Iam i li" 
A11Lunio de :\fcllo 128. 

DINliEIRO EMPRESTI~10. 

y t 
ll:\ - c dlnht•iru ~uh h •polheca, cum 'III'Rnlin tlc t n•cllo. hc1 

dos Dlrll( lr-5c ó Conwauhln ncinnnl de St•"uros du \'irlu 
,\~11~ 1\IC .\ ". t 'ccdio 1h1 11 ' tlllthct'll ~). 

• fi A li OA VIS' I , ~1 - a.• ,\ DA 11. 
:!.ns !\.ns c sn h ~. 11 . 0 

Hypothe~as, 550 contos 225 contos sob hyp 
Ju•·os elo ti o O •• lo nu lltlllO. )JRf· 

1 icu l:t r lllllfll esta sln quunll nu· 
mn ou em tlnr cllns ob1·e c~s:ts 
tcrt·emls • ~·onsLnt~·~ões Sfrlet1:1· 
de 11 .lgilln Dlr otnme.nt A run 
.Jo~~ llunlfnciu 110. V uhrl'ln.íll 
s~ln 5. Plwn :.!-7i8/J, com VI.\. '· 
• A. 

110-:Sll 

IIYI'01'11E ' 
!llcus Cllflllll' \Ôm flfi 'CI'SRS Jlllr· 

~elln~ pnrn coJllocnr em hyp. de 
ta,as. Juro rtn l(li Llll uju). Prozu 
cn11nnum. l'amhem se ncccllo a de· 
1•o lpçiio em lifJ prcslaçõcs de~~ :!41 
por conln. Ncl(ocio t·nplctu c sériO. 
Dr. l'c•tnnn . 11. (Julntnnrlp !ti:!, 4.• 
anel . &u la !I t:!·llii:i7). 

nll. 30-30 
nt. ' liLIHO 

Emtll'l'~ln-S<' uh1•c mcn•acl<ll'lo 
d" ki. aulrtniO\'l't.. mnchin:h ,Je 

. l urn~ d~ I! n ll u 'o 1111 11111 
tic·ulnr t•mprc•gu 1'111 pcttu 
l(l':lllllc~ Pttl't:elln • prcdiu 11 
1ic, mcsmn 'm <.'tlllSirncçi 
tct•ren•" hem \lttu1d11 . 'r 
,. ~~ lllu. l'mll\1' tllrcclnmcn 
.lns" Bnnifnt•lu 11. 1111. :t. 
.iu, ~nla 11. Plwnr :.!-01~:1, 
OH eira. 

OINIIEIRO 
Emt>re~ln- r RO IJI'C• ll'lt•ns 

pJicl\111 •• 11 I)CNKOOS I' fil'lllll 
nu•nlr iclo11e11~. Sil!illn nl 
n no f1 Jnn•ndo de .\ lu·cu, 
nplln t·, !Ut ln 31. 

Dinheiro sob hypo 
Dou qunlquc·1· quanlia . ·•h 

clin· . 'tl{ocin r:qlicln, ( 
~tlll l'Unlfll'flll11 ~~~. :l-i:tllt 
.. h .,. t ,.. -.n.l ,, • .._ 1·1 1 '7 ,. 



DR. MARIO E. DE SOUZA 
ARANHA 

Ç(,INJCA MEDICA, TRATAMENTO 
DO DIABETES E DA OBESIDADE, 

REGil\fENS ALIMENTARES 
Consult.: 

Rua D. José d 

Barros, 168 . 

Tcl. 4-5~41 

Re11id.: 
Rua Franco da 

Rocha, 288 

'fel. G·11ú7 

n.o~·-----------------

A' PRAÇA 
A Casn Bancaria I!·mãos Lopes 

S. A. communica á praçn haver 
ndquil'ido livl·cs c dcsembnmçndos 
dl' qualquc1· onus os moveis, ins· 
tr, llac;õcs e ulcn s ilios que l(ucrne
cem o ~stnbelccimcnto commct·· 
cial sit o á Pracn dn Sé, !J-D, ncqui
si iio esta feita livr~ c clesemha
rnçnda de qun lquct· onus ou I'CS
ponsabilidadcs. 

S. Paulo, 23 de mnr~:o de 1937 . 
- Casa Bnncnriu Irmãos Lopes S. 
A. - Hllario Monasterio, Dircclor. 

Confirmo u dcclamção S\lprn. 
Odilon Queiroz Ferreira. 
(Firmas rcconhccldus). Unificacão da divida _. ... 1-'_ ....... _ 

interna do Estado ----
rnoCA DOS 1'11'ULOS EM em. Editaes 
CULAÇAO l'OR APOLICES ONJ· 

FOR!UIZADAS DE 8 •to. COM Companhia Telephonica 
JUROS MENSAES Brasi leira 

Communlcnmos a todos os nos. 
sos clientes e amigos da capital e 
do interior, que nos Incumbimos 
de effectuar a troca de todas as 
a policcs e obrlgnçõcs do rbesourd 
do Bslado o.ctualmento em circo· 
)ação, pelas Apolices Uniformiza. 
das de o.ccordo com o plan., de 
uniformização e nas basl'.., fixa• 
das pelo rhe~ouro do Estado, u. 
\'re de qnacsq1Jer de peza.s. 

As novas apollces uolformltn· 
das têm juros do 8 'l'o. são entre· 
gues ao typo 92 ex-Juros, vencem 
juros mmsolmcnte e são livres da 
qunesquer Impostos estadunes, 

Rua ATnre• Penteado, 20 
SÃO PAULO 

SANTOS 

INQUERITO ADMJNISTRA1JVO 

Pelo presente nvi o, c nos ler
mos do art. :i.• uns lnslrucçõc~ 
baixadas pelo cgrcgio Conselho 
Naciont\1 ele T1·nbulho, em 5 d~ Ju
nho de J!l:i:J, intimo o sr. AnlonirJ 
Luiz <.:crqucirn, cscript urnt·io da 
Compunhin Tclcphouica Br:~silci
ra, para e si at· pi'L·sentc, no dia 26 
(vinte c sei.) de hrH <I tllaí, h 
quato1·zc homs, n;1 suJa de inque
rito adminisL1·nth•o, no :.!." nndm· 
do p1·cdin "Tcçnyndubn", silo á 
rua Epitncio Pessôn 11." 1 O, ncslu 
cidade de Síio Paulo, por st ou 
assi s tido pelo seu advogado ou 
pelo advogado do syndicnlo de 
classe se houver, afim de ser ouvi
do por rstn Commissão Apurudo
rn sobre o facto que contra si foi 
nllcgndo pela Companhia Tclcpho· 
nica Brasileira - ubnndooo de em-

Agentes o represeotnntes 
lntcrinr do stndo. 

Roa 15 de Novembro, 59 

nuor'"'"" ''"de 

prego em causa justificada - c 
bem assim fica desde já intimado 
pm·a os demais Lermos deste in-

nu qucrilo, al(• l'in:d. A Compan hia 
Tclcphonicn Brnsilcit·a apt·cscnlou 
as seguintes testemun has: Lnuro 
Leite de Souza, Antonio Baptista 
Fonseca, Oswaldo fedeiros, .losé 
Rodt·igues Gomes, An tonio CoUI'lê 
c ,Joaquim 'fayarcs, us cinco pri
meiras, funccionnt·ios du mesma 
Companhia, c a ultima commcr
ciantc c~lahclecido nesta Cnpílnl. 

do NAltlZ. LABIOS. 
OREI.RAS. RLJ(l AS. 
SEIOS CA H I DOS 
Or Oes1der1o Staoler 
R Libero Badaro 561 

Consultas das ~ h 4 borat. 
R. LIBERO BADARO, ó61 

3.as ll.a1 sab1 o.o. 

Pro f. 
Ulysses Paranhos 
lllEAtBRO DA ACAllEMIA 

1'\,\CJONAJ. IIE MEUICINA 
1\tedlco do llospltal do 

Santa Cosa 
Molcstlas tntcrnns c cspecinl
m.ente do opparelho digestivo 

e nutrlçiio. 
Rc5ld.: Ruo Pires da Motta 
n.• 220 - l'honc 7-0199 

I 
Cousult.: Roa Llhern Bndaró. 

I !i95 noll~:o to • l'hon(' 2-3UGI:I. 
.~s~~s dos:.! !s 5-~~ 
:.t.as, G.ns c.> snbs n. o. 

CLINICA 
MEDICO CIRURGICA 

Via~ urinarias (Gonorrhén e 
IJUHH complicações) - Recto c 
U~ norrhoidr - Moleotlas de 

Men horns. 

DR. F. PIRES MARTINS 
E:-.:-assls tcnte da Facutdnctc de 

Ml'dicinu do 1\lu de .luueu·o. 
Cons.: Rua Senador Feljó, 205, 

4.• :1tldll!· - Teleph. l!-4Hií5. 

VO'S que tcnues RtliiOC n!IO VOS 
<'S<Jilcçnb clus llll'c lizes lcrJCJos do 
pulrni'10. Auxillnc-os, cumprundn o 
"~c I lo A li LII Ui>éi'CIIIOSO" em1t tl• 
elo IJCia Llçn tiaultsta contra 11 
Tuberculose. que mnnlc!m um 
"t.n1bulatono tnlanttl" á rua 
~csarlo Molln o. l ó, nesta <.:apitai. 

S. Pnulo, 2:1 de Março de IV:l7. 

J lHO \YALTE~BEHG 
Prcsirlenlc da Commissíio. 

21 i\Jço. :J c 13 Ahr. 

Annuncios 
v~nde-se 

A cnsa dn r ua Alhintl Barhos:L, 
n. 37 (.\ cclima~íio). Omnibu s Mu · 
nlz de Suubu, com :1 (!lllll'tos,:.! ~a
la~ t' dcmuis 1lcpcndcncius. Jnr
dim c gnrat;c. Tmtar nu mc~m:1. 

;J 1 

Pianos usados 
Em opt imo c~ Indo. dt•sd< 1 : ·100~. 

l\ua Tupy :i:J9. Só clns !J :\s 12 hu
l'as c da s 4 tis ó hor~s. 

12 1 

Damas paulistas ! 
Excculacs vossos ' 'eslidos vó. 

mcsmns I A cx-conlt·a-mPstm cl:1 
"Cu~a Alleman" offcrcec-sc para 
fa:>:cr qnulqucr molde soh medi
du, n 10 c 12 , auxilinndo em 
c01· ta 1· c nlinhuva1·. Bonde Sanlo 
Amul'O .E si. Moema - A 1'. ,Jul·ity, 
n. 13 I. 

3 j 10 12 li 19 24 2õ 

- p ANATROPE--
Vende-se umn Pnnall'ope S1.·un R· 

wicl< de oplima so nol'irladc c em 
perfeito c:olndo de consel''·uçiio, 
movei IU!o:UO Stl c disliucto. Aln· 
mcda S nto s n. 1.187. 

:J 1 

UYPOTUECA 
Tenho duns pa1·ccilas de 10:000~ 

pnra pt·cdioM bem localisados. -
,Jayme. P•honc 2-2217. 

a-1 
c SAS. n A SALYADOR PIRES 

AVENIIJ 9 DE JULITO 
Vendo. pcgndns, novns, em ter. 

rcno ele 14 do frente. a clormilo
l'iOS, gnrage, ele., parn moradlt~ 
ou renclu 11 60 melros ela run !': ~· 
Lnrlos nidns . Preço du~ duas ctl· 
sns. 100:000~. Tratar com Jnyme, 
Phune :.!-2217. 

:l-1 

Optlmn rc . ldcnr!n ll10Miin
da, á run Allnnlicn, 408 
..\parlnmcnlo cJ 2 quarto s e 
banheiro à r. Rrig. Tobin 
11," 71)7 
Boa casa nn Agua Brnuca, 
lL t•un Duilio, (i7 110 

Trnl'a1· na E. 1'. 1. à rua Scn. 
Paulo Egydio, 15 - 8.• andar -
Phon<': 2-7707. 

J J 

DESENHISTAS-
Procuram-se dcscnhl~tns de 

concreto armndo c Rl'chiltcclur·u, 
com rcfcreocias. Hua S. D~nto 260 

:!.o nndnr. 
3 1 

Ca·sa - Acclimação 
Alug~-sc n da rua Esplrlto Son-

o 377, com 2 snlns, 3 dormitorio s 
optimo qunrto de banho c qunr

o pnru despejo, etc. Omnibu 
lunlz de Souza, á portu, c bonde 

[.!8. - 320 000. Tratar na mesma. 
2 l 

OCCASIÃO - PIANO 
Vende-se plano, nllemão. bo.l 

IIIUI'C3, n0\'00 2 :5QQ,,000. Jlua da 
Glot•ia 112. 
__________ 3 c 10 

Terreno xesidencia 
de ~squina 

Vt•nclo li l'lHI Peixoto Gomide. 
csqninn da U\', Ptmlistn - :!~x:JO 
~- em um ou em 2 lotes. Ao lll'C· 
c;-o de Rs. 7 :5()(). o mcl!·o lincnr. 
Pechincha unlca nactuclln zona 
chie. :J'rutur c! o dono na RUA 11 
DE AGO TO 26, 1.n obrcloju. 

nll 3 1 
A._P_A_R_T_A_I\_IEN-=1'-0--:l\-:1~0-=-B-ILlADO 

Transfere-se u conlracto elo 
conforlavel aparlmnentll no prc· 
di o A ngelicn, sito ú A v. Angelicl'l 
1.• 311 n quem ficar com os mo· 
reis c dcmnis u tct1~ilios domes! i· 
os. Tralnt· no t•crcrido prcdlo com 

'O zelador. 
3-1 

C'R'ACA REl RO 
Precisn-sc de um, casado, ~em 

'!lhos ou com filho~ .iti cl·cscidus, 
pnrn tomar conln de umn peque. 
nn fnzcndn no intcrio1·. :l homs de 

. Paulo. E' neccssnrio que enten
da dt• c1·inçiio c ·I c plu ntnçíio e m 
crnl. Traln1· :'1 rua Rrnsllln Mn
hado, !li, dus 9 ás 10 hs. dn m:t• 

n.hnn ott dus 7 hs. dtl 11oile em 
iantc. · 

:l-1 

PRO RO CASA P.• ALUGAR 
nos Campos Elyscos, Santa Ceci
lia , Villn Runrquc ou centro. Dois 
{l(t'IIIHlcs) nu Ires dormllnl'ios, 
mnis ciC"pcnd. c <Ju intal. .\cccito 
tnmhcm traspasse rio conlrnclo. -
Proposlns no sr. Cat•,·n1ho. Phon~ 
2-70G1. R .• 1. Bonifncío, 187. 

' 3, 5 e 7 

FORO 193:i 
Vcndc-•c um d,, uso Jllll'liculnr, 

completamente novo c rm optimo 
fun~1·ionamcnto, com apena s 
17 .oOO ldlomcli'O~ c cquipntln com 
~ pncumnlicns Michrlin Slr>p. nn· 
,·o~. Vct· c t 1'nla1· na Gnrngc dn 
run Carlos Sampaio, 181. 

~-1 

TYPOGRAPHO 
Gr~ri sn-sc um Cormhla· á rua 

Augusto Srvcro, 95. Tmvcssa da 
rua Anhangabahu'. 

Cnrêo1·iu tlo ';.Q Ofttclo h·el 

J:Ul'l'Al, Dlll 1'1t1 lJDUlA l'JIA()A 

O tloutor Fretlcrlco klobcrto a 
Alllevctlo Jllnr•JUCOII, Jollll de Olret
w <111 •tuurtn Vnr11 (!h el <1cMtn 
t.:omnrc11 dn Cnpttul do EHtndo 
<lc s. l'nulo, du He.,ltbllcn du11 
~shuJu.~t UnJdoM do llrnsll, etc. 

!~AZ SA.I;I.W lt 
aos que o Pl'es 11te edital virem 
ou delle conhecimento tiverem 
quo no prox,Jmo dlu. "11el~ (61 do 
Abril, ás 15 (quinze} horas, o por
tr.!t•o dos u.udl to rio~ Octtwio !'as
soe ou quem :;u:.ul vez.ea fi~cr, tra.
ré. a. publico p;usilo de YCnda e 
orr •mu. ta\!ILO u. quem mais der e 
maior lance otfereccr acima de 
suu. resvecliva u.valla<;il.o, os bens 
peHhorudos uo exccullvo nyvotlw· 
l't\rio movido PO<' AL.FUEDO CA~l· 
l'OS SALL.I!li:; o sua mulher. contra 
ANTONIO JI1ARQ UBS SllllõillS e 
sua mulher, a sabor: Um ten·eno 
c um predlo de dois pavimentos 
~;ob numeras trezentos (300), tro· 
zentos dois (302), e trezentos e 
10e:ls (306}, á ruas. Paulo, dlstrlc· 
to ila. Llberdaile, cont'rontnudo lle 
um lado com os auccessores de 
J<'ru.neisco Marques SlmOes e do 
outro c nos fundos com quem ae 
direito. O teneno, medindo novo 
111ctros e dez centlmetros de rren· 
Lt> (!1,10 ema.} e dez mott·os e trw-
11~ (1013o ema.) centlmotroa oe 
profunutcta.dc, foi a.vallado por rs. 
a:200!:j000 (dezoitO eolltOS e dU· 
zen tos mil rei~;}; e o predlo, cons
trucc!lo u.nllga, no alinhamento da . 
vtn. pulJUca e no longo das divisa:!! 
lu tentes do lote, tcnilo no rez do 
·hllo dois (2) commodos o privada 
em anexo HOb o numoro Lrc:.en-h . b 

virncnto t~upet·ior, soh nun1c• .J t•e· 
:>:entoa .., sels (306), cinco conuno
<lus, cozinha. e prlvu.lla em anne
xo, tlhrangcndo qunsi \oda a área 
do terreno, to! avaliado por rs. 
s:ooo ·ooa (oito eontos de reisl, 
pcrfuz ndo e8tas pnrccllus o total 
tio t·s. 26:200$000 (vinte c seis con· 
tos e du:r.elltos rnll rels), que ê o 
valor global <lo lmmo,·el. Sobt·e o 
referido trnmovol pesa, a!C!m da 
hypoth~ca excQuendu, umu. outra 
hypotheca. tnscrlpta em segundo 
Jc,gar sol> numero sete mil sete
contos e oitenta , m favor de do· 
na. Bert h a Vnz .Porto, por cscrl p· 
tura de doze de Junho de mll no• 
\ 'CC tllos c trinta e seis, de notas 
do 10.• 'l'abelllllo desta Capltal, 
g1·avnndo tambem hn, dlgo, Ca· 
pltul, pnra garan tia da. <llvlda de 
~4 :ooo,ooo, tu elo conforme cons
ta da. certldll.o fornecida pelo of
flcial Interino do Registro Geral 
e de !lypothccne da primeira CJ:·
cumscrlpc!lo desta Comarca, jun
ta aos autos. xl pnru. que chegue 
::to conhecimento de toclos os In· 
tcressados e nlnguem a.llesue Jg • 
norancla, mandou xpedll' o Pl'B
Mente dltn.l que ser(• publlcado pe· 
l:t. Imprensa c a.fftxo.do no logar 
do costume. na forma da leJ. S. 
Paulo, quatro de Marco do mtl no
vocen tos e trln La o sete. Eu. Os
carllno H . .J.1'orstcr, primeiro esct e· 
vente autorizado, que a s ubscrevi. 
O Jui?J de Direito (a.) l!'rederlco 
llub crlo Azcvc<lo Jllnrque ... 

5-l:l nuuç. :J nbr. 

:>. • Oftlclo 
EDJ'I'Af, Dr<: Sl~G tJ DA 

l'JL<\ (!i\ 

DENS P.l!lNIIORADOS 4 1\lANOEL 
JOS.I!l' HAf:RBIHOf<, 'J'.I.i\IUEM 

CONllECJOO POn A. 'l'ONW DE 
1'.'\lVA l:lOBRINHO, NO 

r.:XECU'!'JVO C.\.1\llJIAL <.!UE LHE : 
.1110V .l!l .l!liiULTO lliZZO 

O Dr. U lug·e u cs l"erelrn d e \ o iJe, 
Juh: de O.lrclto d n 'l'cr<·eJrn Vn-
1'n C h c l dt·~fn lionutrcn dn n
l)ltn l elo E~ütdo cl<• s. l'nuto. 
Uct>U bllcn doK Estauloa ntd o• 
do .n~nsll, etc. : 

.FAZ SABBU 
:1. todos quantus o presente ditai 
vit·cm ou clclle conhecimento tl· 
verem o In tere>~snr possa, Que no 

3-1 <.J.iu. cinco c6} do mez de Abril pro-
C.A-;;-A:-cl:-:0:-:0c:$-:-O-GO___ ximo fnturu, ás 11Ualorzo (11) ho· : 

A li , . C ra~. Hu locnt publico do coatume 
vcn c n ,,o, ·a .n ntnrcira, !l;'i - do l•'o t·um Cl\'e), gdlfteio elo J?ala-

funclos, nluga-sc dois cnmmoclo~ c ciL' <lu. Justlçu, á. run Onze do A· 
cozinha, 1'0111 ngun cncnnndn, chu. !•rosto num t·o quat·onta. o trela, o 
\'Ch·o, etc. Íl pequena fnmiliu , s~m tlorloiro dos autliLorJo~; cldndí'•u 
c c t· · t 1 t Veta do Pa~so~, ou quem legal· 
ranças: ,J m tnu o~ c o pon o fl. ntúnLe :" suus vezes CiZCI', pot•â 

nnl do b onde Sant'Annn. Omnt. m publico pregão de venda u 
hus Tremcmh(• C' Tucuruvy :i por. t<n·ematacr•o em Hegundn praça. n 
ta . Exige-se fiador. quem mais der maior lanço o r

r I"I!CCI' U.Cfll11\ <lu. l'eSllCCtfva 11 VIl•! 
lia ilo l'clluzidu. ')" lm111nvc'i~< a· 
di~-tlll deHl'rlpt< S ti -.·fHif i'Uil1 '1dll·· 
P<•uho~·a.doe a MANOI~L JOSE' 
J'lAH.HNLliU~, tat\lltcJH t.:ou.,._:, .• , 
IJOI' Antonto de l'atv:L l:loiJrlnhu, 11n 

ARRUMADEIRA-COPEIRA 
Pt·eci su-sc de um;1 trnhalhorlnl':l 

pnra cnsa de:> pequena fnmilin. Rua 
Bn1·a tn Ribcil·o, 102 . accllo oxcculiva cambial \JUC lhu 

1110\ e B~IJ L lU R1ZO, os qtll\cR se· · 
1:unt1o laudo do Colha trinta. e cln· 

G0$000 co, con~:~lstom !loH Kegulnt s: Quw· 
Qunrtô pam sollciro mobilindo, zc lotes rl terrenoR, ~llos :\. VlL- , 

no cc11Lr·o. indepcndcntl', A htit:l- LA 'l'U P Y. 110 lOK"lLt' donomiiHHlo 
se lt l'Ua S!n. Ephig~nin n. 348 • CAPIXlNGA, balt'l'<> do Bl!lHl'l'l· ' 
•l • d t.. 1 t:<\·~ IJIUi\1, Comarca de to!Qgy dal'l 
•· nn nr. ll'PP · · · <:1 uzv~. motltndo ~o~uar 11111 1 .~ troH 

_ ·- . _ 2 tle fronte para nH 1'\ICLH proJccl>L· 
CORREC1;-0R PAHA ll\1l'RES OS dn11 7, S !' 1:.: ltUt~rcntu nHtt·u de 

Pt·eci sn-~c de nm, com p1'nli ·n • fiel! I tlat·.a a rua 7: <Jnnroutu. m• • 
. . ' · tt·os do fl'Clll to parn o I' lia ' ucz 

Bon porccntagcm . nua I oledo !IICI!'OA par~ tl I'U:t lfi pu r qunt'llllla . 
Onrbosn , !OI - (llclcm). m otr<'R-tlf' Cu11do parn ~auu.loto. 0 ,1'' 

3 1 seJa. a fLrcn total de sei~ mil me- ' 



E -·-- ·--.! · 

BA, 'G .~LO\\'S - 'No\·os, cnm Gomgc, Pnt•qu 
auli~ l o. . Bondes á portn . AI\MAZENS- Com 

C:a~u d Lo! rins, t\1'111o.l'inhns, etc. Uu ico no B 
Penteado, 25 - 6.• nndnr - Pboue• 2-773·1. 

Editaes 
Comp a11 hia Teleph onica 

Brasileira 
INQUERl 'fO ADM lNI T RATJVO 

Pelo pt·c~cnte nvr~o, c nos ter
mos do nr l . 5.• dnH tnstrt.n:ções 
JJaixudus pt'lo cg1·cgio Conselho 
Nacional de 11·abulhu, em 5 de ,Ju
nho de J!l;J:J, inlhno o s r. An tunltJ 
Lui~ 'crl'(uclrn , c s~rlplurat'Jo dn 

•c uudt 
<•lnl tl f 

ti o ,.;" ' 

OI l i \ll 
u <l etl 
lll~ l 'CI! I 
0 11 nu 
uem 
ubllc• 
•ntao 

'ompauhia 1 c l pbomcu 131'U s ilt·l
n, P11ra c&lur presente, no dia 26 
(vinte eis) de lJril de 1\J:J?, :\s 
f!UatorLc horas, ou ~a l o. do inque
" 'lo admini~ tt·atho, no :!." andar 

l II QV 
l VU. I 

J11' dio "Tcco ndu bn ", sito lt 
• a L~pitacio Pcssôa n.• 10, nestu 

' Idade do Siio Paulo, por s1 ou 
•s h t lrlo pelo :. u advogado ou 

fJClo ad vogado do s ndicn lo d e 
clas' e so bou\e r, afim de ser o UVI
do por esta Commlssüo Apumdo
ra sob1·c o fac to que contra s i foi 
ali gado P,C ia ompa nhla Telepho
nicu Bl'USJlclra - abnllllOno de em
prego ~em causa juRt!ol.'icada - e 
bem a >s im fica de sde já inllmndo 
para os dcllllli , lcJ·mos deste lo
ctucrito, att) final. A Compa nhia 
'felevllonica Bra silcirn apresentou • 
as scgtlinte~ tcslcmunbns : Lauro 
Leite do Sou..:a, Antonio Bnpt is ln 
Fonseca, O<waldo Medeiros, ,J bé 
Tlodrlgu • .omr. , Antonio Cotll·lé 
e Jonqnlm Ta\'nres, ns cinco p ri
meiras, fuoccionnrios da mesmu 
Compaohin, (' li nlth no comme1·· 
cinnlc es tabelecido JlCSin Cn pltnl 

S. Paulo, 2a tio l\1nrço de UJ37. 
JAIHO WALTE UERG 

Presiden te dn Cornmissr 
2·1 M~o. a c 1:1 Abr. 

EDITAES FORENSF 
'l'crccl r a 'Varn 

Clvel 
e to OUI1 

EDI 'I' J, OJll P lll.MIDlllA. 1'1 

doutor l.llo acNtc• l'c .-cJr 
• u ll c, Juiz ~~ ~ Direito tlq 
ccl"'u Vn ra t: lvcl tlc.tu C 
ca da CavHnl do lU tutlç 
P a ulo, lle~tuiJllcn llo• J! . 

nhlo• tio U r u .. n. 
F À Z s À 

"' todos quantos o pt·csent 
virem ou d llo con hoclmen 
rem, quo o porteiro dos a1 
cldadll.o Oetavlo Passos ,! 
le~ralmonte suae vezes !I 
rá. a pubHco -pregll.o de ve 
rc.mataQII.o, e'm primeira 
q uou1 mais der e maiO!' 
:t~ r eceJ', acima. da r c11pe~ 
llacll.o, no dia 22 do pro 
dt> Abrll , ás quatorze ho 
t::. do ed ttlelo do Palucl( 
<;a, t!lto ll. r ua Onzo de , 
mero quarenta e tree, 1 
tal, os lmmovols a.bal l 
tos, penhorados a LUl? 
NO o s ua. mulb.or, don 
NA SC.H1A V !NO, na A, 
ttva H ypothecarlo Q.l 
vo ALúJXANDRlD .PIO 
lJua~ Caeas unidas o 
vo torrono ,1101> os r 
t e e seis o vinte e 
e doi s • dois-A e Q. • 

i tuados ú. I' UB Llvr 
Liberdade, llc ta r 
dn 3rnb:t s ,com o rol 
no. dor:o m elros o t 
trOR d tr lllB 1,)01 
tDA(I'OI e Q.U IU 'U flta 
r en t e a.oa rundoe, 

u.m la do com prop 
r:~ n ca. do doutor , 
Alm l<l a, por outr 
pl'lcda d e do tgno 
mo e velos fun<ll 
Ezequl 1 do Pault 
ceniOI ee hnmov• 
do11 con fol'rne 
me1'0 nov c nto~ 
te no .!te ·J el ro 
htcus da Quu.!l 

•!e la C a pltal 
1at ls tloa lmrd tl 

. ....... ,.. 1 .. n 1 , 
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Jo''8o Tibl ' Vcs no \' lzi I ' isuhldll, Rua João rlCCO a, -

t·lr..:l n. . u lo 1!nlal com 
· 20. ~ço : I\s. 

~------ ·• ~ SANTO • 

~>· A No~·· ···"· 
Eoss r~A 

' Eus EFFEJros 4"l) A 
,. . E INQS AR lOS 
t o t 

RUOA., o~~rtorio de Re-:-
conhec;do!0d zei Pelas ~~:1.r. AR· 
~larecimento e~ Jando cont) todos 
axa de a as altera - , ~to es-

CRA TIS u/!,~a. rnatldou ;i::eJfrer a 
f . REOts.., synthese ne/Jbuindo 
' •Ro OE s 

- 0 Cartor/o T/TUlQS 
rança. de tradição f\ 

. Sern r ) segu-
VtacJucto P e á rua 3 d 
das 8 ás ~ôh: Vista) :._ O~~ern nte ao 

' 
00 Aberto 

1~0 U()ll 

:l-10$0011 
400$000 

600 000 
IUU 000 

nuNGALOW \ C11sas e terr 
1 d m jard illl . 

Aluga-se , , l s~ a o codormlloriu.. N IWOCIO~ OI' I 
em volla, . ,I .~ods snlas de jnn· Vcnd.,m·$e ccnlctu•• 
qullrlo p~ nl c.nn a.cotiuha foliões lcrrruoa l'o<l o~ os P' 
t nr e ,.,utu, copn, .- \ 1 rato. u1 metho 

\cn11n hnnhelro com nquc- ed ~~o t•ao Jo. rt cll 11 1 

gur. e • C uz 63 • c '''' o 
ccdor. l'\uG5r"~nc\f:rinl~n;: Chn- me J~Ie tfm~~ol)l~ IM . 
(np6s n. 

1 
·
1 

· o\1 cmporio es- tn · 2.~~ 8 3.a s 
ves com P 0 or 
quina • 

fiun 'ão JOI\(IUilll, •178, COJn doi~ 
dol'mlloJ•ios, So la de visita c 
J:u>~ar,, c~>p,n, ~ozin ha, hnnh.:•J'n . 

PAULIST 
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N[ · 
BA. G.\LO\\ ~ - , 'o\·os, com Gnrogc, Pn1·quc com lllu mionçilo m od roa Play Ground, ele. Rua Pnmplonu, 11 7-A. Pro. imo A' ·cuida 

4UII&tn. Bonde ti porta. ,\l\MA7.1~NS- Com moradia c deposito , prc te; ercm terminados, propl'io p.u·n Phnrmaclos, .\l rrcca ria , 
Ct~u d Lol rins, \rmn1·inbo, ·te. ulco uo Uuirro. Run Pnmploun, n. 117, 119, 119-A. Tratar: E 'l'lplol'io "Almeida Leite". Rua AI . 
Pcnlclldo, 2;; - 5.• andar - Pbou • :l--7731. 

Editaes 
Co1npanhia T elephonica 

Brasi leira 
1. QU • IU'J'O ADMIN1S1'RATI O 

Pelo prcbcutc avt~o. c uos ter
mo~ c.lo urt. 5.• das lo · tn~~:çõcs 
llnhuda pelo cgreslo onsclho 
, ' aclonat ele 'I rn!Julho, em 5 de .lu
uho de Hl:t:t, lnlimo o sr. Antonlt> 
).ui: ' n1uelra, cscrlplurnt•lo da 

ompauhia 'I I phoniea l3ra llt•l
ra, par:t blnr J'rcscnle, 110 dw l!ti 
( inte c seis) c llrll dc:o Hl:t"l, n 
qualrJr.t;C horas, na sBia de iuquc
nto adminl~lrath o, uo :!.• nndur 

Pl"dio "T tll uduba", silo ú 
,a !!:pita lo Pe. sôu n.• 10, ncblu 
1dode de Suo Paulo, por ~• ou 

..1 slslldo pelo bCU advogndu ou 
tiC)o adVOt.tndo d(l Hylldicu to du 
rlassc se hOU\CI', nflm de ser ouvi
do por sln Commi,são pui·ndo
ra ~obl'c o lnctu que conh·a I foi 
ali gnU.o pela omponhin Tclepho
nicu BrosllC'Ir - nbarulono de em
prego •em cau. o just~lcad - e 
bem a~slm fica desde já intunnrto 
para tlS dunni lermos desle lu
CfUCI'ilo, até final. A Compnnltio 
'felellbonica Brn ilclra aprc colou 
as & gulnlcb te tcmu nbns : J..nuro 
lcit d Soulu, Antonio Baptistn 
Foo . Cll, o~wnldo Medeiros, .Jo é 
Rodrli(U s oOillCS, Antonio r.nm·tó 

Joaquim Tuvurcs, os cinco pd
meiru , fu.nccionar!o~ da 111CSIIHI 
C.ompanhln, r u ultima com mcr
cinnlc ~tabclcc1do nesta Cnpltnl. 

Paulo, 2:) do 1\far\'o de 1!137. 

,JAIH WALTENBEHG 
Prc !dente da Commissão. 

21 l~o. 3 c la Abr. 

EDITAES FORENSF. 
exto Offlclo 

'tJDI'l' J,D n J!llUJEIR A. l'llACA 

llouf o r Uluarl'n e• f' erclrn do 
• u ll l', Juiz tl lllr lto tlo 'l 'cr-1 
lif'lrU \lt1 rn 'lvcl dcattl ownr• 

11 da CuJ>Hnl tlo B"tudo tJ 
Paulo, ll cvubllco du• lll•tn tlo 

l nldo• du llru• ll• 
l•'AZ SABI!JH 

... tuclos quantos o presente edital 
vir m ou dello conhecimento tlv -
r m. quo o portolru dos audltorlos 

ldad o Oclavlo Passos ,ou quem 

l'&'U II dn '\'nrn 11'el 4.0 Oftlcln 
';D J'l' L D • t•JU I E JR A l'lt ACA 

>u, o dou tor \l cunto Gon ~:n l ve 

d ()l lvelrn, J u iz tJ Olrc llo íln 

•c~ru utl n \ ' n r n l.'l vc l c tlommcr
••ln l ol c,.t n omnrcn 1111 'llp ll n l 

• l'nulu. 

l<' ACO SAU!Jlll 
o pre~ ute edltal vir m 

li <I J1 COil het'i lllCIIlO ll vet'Oill 
lt<u·clltllll' PO~$a, que o port lru 
011 audltorlos, llcta.vlo Pa!IBO ou 
li 111 HUII.R v zc~ fl:tcr, trará. a 
ubllco pr~ll"nu do venda urre
•ataç o a qu ·m mala der e mulot• 
nco ore r ·ctu·, aclmu. da rcsp c

l va nvnllncO.o, em prlm lru tlrll.
' , nu dh\ ~~ de Abril, p. tutni'O, 
. l 1 11~ horu~. á purta prluclptLl 

elo l?nluclo du. Ju11tlcu, á rua. l1 <lo 
"o~lo, n. 4a, nestu Caplllll, o 

1\lllllOVOI abtllxo deHct·lpto, p uho
,.,,<Ju t\0 Espolio de l'OLlNAHJU 
.1 SW' U!Jl J:IOJ:iUA, nos RUtOs d 

;c cutlvo bypotbccal'lo . ftU Ih 
IIIOVU li. I:lA!:!lLl(;I!J SClll\U U'l', R 
u bca· : Um predlo situado {~ t•u 

1tJJJ)Iru', num ro 73, no dlatrlcto 
ua 'nlldc, nesta CaJ)Itul, om 
doia commocloa o cozinha e mu.h1 
doiM commodos ho.bltu.veiM nu pur o 
.., nwtrulclo para dentro do alinha
m 11t, tendu na trente gradil <I • 
tmHI Ira e no Clolntal, poco a ma
n v lR tanQue de lavar ruupna, 
o 1 u r 1•octlvo terreno, ct·rt·u-

'' d arame tarpndo, <IUe mccl 
d z 11Hllros do Cr nt por clnt:tJ n
ta metros mais ou menol!, <ltt 
rrcnto nos tundos, con!lnundu tio 
um lallo com Ue1·nardo Novor, de 
oulro lullo c p los fundos, ·ou\ 11 

.mpnnhla 1:1. Paulo 'oustruclura, 
O 1 11 U~ IIUCCOIIIIOTOB, pelo. fr 11• 
l ' 0111 O. I'Ul~ ftlt~JII'lt', lmtiiOVel 
c 110 t<VU Iludo pela cnm n tla <1 clt>
z contos 11 reta tl2:000, 000) , 11or 
11 unto vao a esta prlmclrn prnça. 

~
bre dito lmmovel, a nO.o •~r a 
·polltoca. xequendu, ulo r> 111\ 

q ulqu<'r outra, conforto Cuz ct•r
t ll C~l·tltlllo fornecida. P lo 0(• 
tlchtl do lteglstro Geral, da prl
m lrn 'lrcumscrtpcllo llYI>Oth<'
carla destu. omarca. junln nua 
r liP cllvos auto11. 1::, paJ·a qu 
c!J "ue no t•onheclmento do todo~ 

nluguom possa allegnr lanot·an
la mn.ndol xpedlr o presente o

dllnl qu aort\ atflxa.do no logur 
nuhllco <lo ostumc, no l'u la<'lo 
dt ,luRIIcn, publicado p la Im-
IH' aa·n. na fot·ma da I 1. l:l. L'nuh>, 
J ~~ de mnrç<> de 1~37. Nu, O wall· 
ao M. l' ijar, OMcrev nto habllltndo 
o dactylo&"rD ph 1. lil eu, Josl! Gon· 
'lnA'a dP Arrudll, orttclnl mnlor. 
IHthMCI't'VI. 0 Juiz do Dlr lto (a.) 
lh• IHI IO Gontn l c-• ti l' OI h l'lrn . 

31 n•nrt• 0-!.:T nbr. 

G ODJ 
Jll~IJI , J 

A 
(:t.as, S.a c nbs ) n .o. 

grande Concentração 
Marianna Nacional, 

no Rio 
RIO - Afim de ultlmnr os )We· 

o tluulo•· l•' r elll'r lco llub l'r fu de 

1 

PR1'a1 i vos para_ n solcmn ldadr qu_e 
,\ :ct'veth> ~lnrquc , .lul• d e UI- • 1 1 1 1 
rl' ll n "" lltutrln 11 ,.11 lv<•l th·•- ler.. ugor nc$ n cap lnl no. pr. 
tro •· ltlnd•• <" <'<>mn r •·n d n 1 ... ,,uni melro~ din de Maio !H<> Imo, 
d o l•) tudu d e • l'u ulo, r-te•. 

r' A z s A 1:1 J·; R rrunndo crfl rea lizada n Conceu~ 
no10 'lU<· o pr!lHente r>dllal virem lrn~íio ~htrlonna , ncl nnl, encon. 
ou ti llo conhechn nto t!Vl'r<'ln o . 
lnl<rc ·. ,.,. possa, <lUO 1111 nudl ncln ll·a-sc no 1\10 ha \'arlos cll 
orollnurln d••. te .Tulzo, hnntl'm r a- d 1 S 1 
J•<IHin. rom 11nreceu 0 di', ,,., (· """ pa rc l.uiz r.u rc no •. , , mn do 
,.,,. llourrnul P llhu, llOt' PllJ'tl' c'l~ lidcr<'~ do movimento 11111l'lnn oo 
Jor~<~ ,.,., .... A ltll·.' nos autoK tlu 
pt><lhlo 11 mandado <•x t•utlvo em . Pa ulo. dnr cont 
r,tlo coniJ'I\ Antonl<> Gndlnho 
l\lu 11J ,. e ti. Emlllll d J ~tus M - Suo r c\ercn clbimn, qu e c pl'- - , do 
<teh'oft Oodlnho o <'IIR~o que nr·cu- tmzcr no l\lo, nos prim clt·os o.~;:~ ' las 
'""a o l'ICfl ueMtr<> r !lo em b '"" dos , ~ cs o u • 

xPrnta<l<>M. tudo con rorm P ti· do mcz prox lm.o, CC l'Cn d,! P "' g- _ 
~llo, mnndado. f(> de c ltacllo eub- l'l "' p ,. o. 
l>tllbf'l clm nto IIUe oftor ce, ~ rG• CO JI I(I'CllAdOS ma r iAnOS, ~ e C1 110,;; ID s;;_ 
queria que. ~ob pregllo se hou- E d · · fi o C' 111 ~ cs "''.c 
Vf'I•O '' H f}U!'~tro por f I to !I C• ~sln (), Aq\ll \"C lU a JY Z IÓ ~ ~ o;' B -.O C: 

Clfllt\dO, IIOb ll8 penaa tlO. I 1: - I!UÍl' CO nl OS podere; a~ li~> ::l-o~ e-1'1 2.o.~ 
outro"lm. requ ria a xpedlt,:n.o du :o "' cs ~ "' "' p.. 

tllttiPII, atfm de cltnr-~e 1)11 n• \ C r A. medidas qV,. O ..-. (,; ;l a g ;: 'O~ ;:3 O 

!'lttn•lo~. oreenchldAM ns formnll- ll ' t • "'.:lo- c: ~ ... ::s <> ~ = -
t1nclcs I ga.. Aprer,ronilo11. ull.o c 1 nruo o tran~j'~<>~ r· !'i ~C:S d'g E_g_"' '5 
r:nmtlarcreram. Pelo M. Juiz fo i " ndo de ,. 0 cr o.. ~ c:s"'"' ~" ., t:r 

A I " ~ o~ n .- Otf'll o, ~ ,, r rlrlo Nn 1ermo11. Nn.un mn • Õ "'l:t c. ~ • .._ ~ 9 .o o g: c; 
tlou r~. Dntn ~upra • Eu, Age11or 111 ~ !>' 10 ~ (I) 1'4: · g E..,="' 
Tlnrbonn, f'ICrlvllo, ~uhscrevl. ~ .... f:)' - •• o _. 

l t = .,, 9 n- , .., !a: ã" r. ''- ~ I•:m \drlude do <iUt', p O pr88Cil 8 S:. • lol •• s; 
10 

• C;:> • 
c'lltnl , r:ltn e rhnmn os exl'clltn- 111 ~. g · CJ ~·"' "' "' :; 

elos. Autoulo Oodlnho MrtHl • • f} s>..õ"e ~ g ...... 0_g,;.~.:i.!i! donrt T•:mllln <lo .Tesul'l MNlolrn• 1 1 -·- • ., , - 1 , - , 

r.ocllnht>, n l'om pr•r ~ccr m á. p rl - -
mell·n. nulllencln o rdlnnrll~ tl Ha le 
.lulzn. Jtrlc\A n ex plruçn.o do prnzo 
df' lt•lntll (aO) <liR , n coutnr dl\o 
prlmPit·a ouh l lrn~ilo ilestf' 
~ ntn.rln OCrlclal", ti calo 1!1~1 
nflm d RM~l,tlrem·M-lhel' fúiltwc l 
11nr Rtll cltnr,ãn e n aequ<'ll mduJnn 
t<• Plll IICUII hcn,., ver-,.e-lh • . 
V"rl r n M(''lttP. tro em ·cl OJPII!I.< 
ornpor-11 -Ih<'" n romo<' Jdmy tu 
~llo ·N·utlva !'nmbiP ~s-1• paJd 
hrnn<:n da 'lllnntla dftYUO 
( lnro conto~. rt>nV 
trf'M mil r 1~). nr'l~-------; 
~nmhln ~ ru 
prol 111.0, o ll1 OlJUJWOp SOU IIAJSn 
V"flrnrtotn n ~01101 ' I!.IOlf Ll sy 1 
n ... ,.l~tnnr-,.., v g iup •o1nud ·s tua o 
ra orrorM ·u sopUO}'J. ouor 'J(J u~uJ 
~::··~~t'n ~, J. 'UJOI( JOCI OCJ!:tt )UJ:l!l 

11 1011 n1 ') otuawos~':> op •aptpJ ~ 
c \:li \~ 9!1JliJ no llPUP!lUOPI op liJ!Ololt 
nd<\ntlqu:~l a opnlll> uoq tuo:> 1 ·ouu 
att gr. u llt ap 'JaAaJ:JS3 " .1 1 un:q! 
t arb 1Sopul!aJdwo p os-uspald 

1 • soa o:m.ma 

c:t>H 
e N .. 
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2.• V.\l\ \ DE ORPIH ·.,uj:JIIUJ.Illl{cJ utuJldO,. u Ulf(OJ 
JSõiU 1UUIIlEõld (õllfUV\J 'AV up OlÓOd JOt(l UI 

h•aalmente suas v zes tlzer, tra
r a. publico pr 1t o de venda. e ar
r~matagll.o, m primeira. prllgll, a 
<lU 111 mala d r o maior lance ot
ff!rccer, acima. da respectiva. ava-
llacll.o, no dia. ~2 elo proxlmo moz CO OC 
dtl b1·11, d.s qu torze horas, á. por-

s.• OCCic lo m apnliJll :~p u!a m.tm(d urndo um o~-apna • 
ÃO DE ' 

VIJVWliVHd ta. elo edltlolo do Po.laolo da. .JusU- COM O PR ZO DE • 
<:&, •dto á. ruo. Onze de Agodto nu-
mero qunronta tr ~. nesta. Cnpl- O doutor Edgard _;.'======-.--=;;;;;============;:.;;:. 
tal, os lmmovcls a.bo.lxo desOI'lP· 
tos, penhorados a LUlZ SCHl Vl
JSO IIU& mulher, dona ANGELI· 
NA SCill A V tNO, na. Acçllo hlxocu
tlva Uypothccarlo Que lbu mo
vo 1\LW. ANOH!Jl .PICCA, a. saber: 
b~>ull 'naas unida" e seu reep cu
vo terreno ,sob os numcros vln· 
te Rola o vinte e oito, act ua s. 
• dol11 - doia-A e quatro anllwos. 
!tuados á 1·ua LIvre. dlslrlcto dk 

Llbrrdad , li tu. apitai ,modln-

t n, j uiz de d,l.·--------- - - - ---------
Varo de Or· 

l'rov dorlrtu 
m arca r 
Süo r s 

&t I) l:t 

· znJg - 91:9 · u çsor OJ!~ 

du amb:u1 ,com o roHpecllvo tcne
no llolle motros e trinta ccntlme-
1 roR d tr uto por v lute e trer 
ru troa e quur nla ceuthn troa ,r.lU\lJQ , '"' 
1 ente ao tundos. coufluundo ·-lll!lltl 'V-~ OJ9Jd I90U'B IAJ llnu 
um lado com t>rovrl dado cy ., sot((IJ •tq:>ua.S.m wo:> 'SOJ!9+UJd.re:> S!OP ap as·W'BS!:>9Jd 
runca do doutor Jolto ~1ef\[;,s o opo1 
Alm Ido, por outro lo.tlo cr- 'llJ:>UQJIIJU<I s o li I 31 N I d li v J pd d11.de do I~IHlCltO Per' 
m e veloa tundOtl con> Q$•"0 j03J<J 
Eael,lul 1 de l'aula. Ru1[[ Ya V31f:> 
ce,llol" hnmov I f - ~ 
doH contonue t r-. 
tnCl'O IIOVf'C nt011 t>'OUli{U~dl:jJt(:) 'EUO:) 
t no lle lstro <;j: o~a.~d 'ta!ll\f:l oa 
I ht:CUB d& Qu lr_. O~liUlJ IIS ·llpUôl.,\ 
desta Capital ,.,.. -
tat lbllc:t hnrtl .tO'I :J(J .t:!l'lYH:> 
mc:-ro J a e .1· 

t>9 'ZOl::ll3n~ l:IOOVN3S Vnl:l - ..,... •r:w 
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""' INSTRUMENTO DE INTIMAÇAO 

N o sr.Jairo waltenberg, Presidente da "Commissao de 

Inquerito Administrativo" nomeada para apurar falta grave 

attribuida ao Snr. Antonio Luiz cerqueira, manda pelo pre-
... 

sente instrumento de intimaçao devidamente assignado, que 

o snr.secretario se dirija á Avenida Angelica no 525, desta 

Capital, e, sendo ahi, intime a testemunha ·Lauro Leite de 

Souza a comparecer no proximo ~ia vinte e seis ás quatorze 

horas, em a sala de inquerito situada no zo andar do predio 

"Teçayndaba", á rua Ep1tacio Pessôa no 10, afim de prestar 

o seu depoimento. ~feito o presente instrumento em duas 

vias, a segunda das quaes será entregue a testemunha, deven

do esta lançar o seu "sciente" na primeira via, para ser jun

ta aos autos e delles ficar fazendo parte integrante. o que 
,., 

cumpra. Dado e passado nesta cidade de sao Paulo, aos quinze 

dias do mez de Abril de 1937. 

o dactylographe1 e subscrevi. 

~;r-~ 
~sidente da commissão 



INSTRUMENTO DE INTIMAÇÃO 

"' O Sr. Jairo Waltenberg , Presidente da "Commissao 

de Inquerito Administrativo" nomeada para apurar falta grave 

attribuida ao snr. Antonio Luiz cerqueira, manda pelo presen-
N 

te instrumento de intimaçao devidamente assignado, que o snr. 

secretario se dirija á rua conselheiro saraiva no 30, desta 

capital, e, sendo ahi, intime a testemunha Antonio Baptista 

Fonseca a comparecer no proximo dia vinte e seis éSquatorze 

horas, em a sala de inquerito situada no 2° andar do predio 

"Teçayndaba", á rua Epitac1o Pessôa no 10, afim de prestar o 

seu depoimento. t feito o presente instrumento em duas vias, 

a segunda das quaes será entregue a testemunha, éevendo esta 

lançar o seu "sciente" na primeira via, para ser junta aos 

autos e delles ficar fazendo parte integrante. o que cumpra. 
N 

Dado e passado nesta cidade de Sao Paulo, aos quinze dias do 

mez de Abril de 1937. Eu, 

tylographei e subscrevi. 

~~ fc;r; ~ \ 

o dac-



"" INSTRUMENTO DE INTIMAÇAO 

... 
O Sr. Jairo Waltenberg, President e da "Commissao 

de Inquerito Administrativo" nomeada para apurar falta grave 

attribuida ao snr. Antonio Luiz cerqueira, manda pelo presen-
"' te instnrrnento de intimaçao devidamente assignado, que o snr. 

secretario se dirija á rua Anhanguéra 695, desta capital, e, 

sendo ahi, intime a testemunha Oswaldo Medeiros a comparecer 

no proximo dia vinte e seis ás quatorze horas, em a sala de 

inquerito situada no 2° andar do predio "Teçayndaba", â rua 

Epitacio PessOa no 10, afim de prestar o seu depoimento. ~ 

feito o presente instrumento em duas vias, a segunda das quaes 

será entregue a testemunha, devendo esta lançar o seu "sciente" 

na primeira via, para ser junta aos autos e delles ficar fa

zendo parte integrante. O que cumpra. Dado e passado nesta ci-
"' dade de sao Paulo, aos quinze dias do mez de Abril de 1937. 

secretario, o dactylographei e subscrevi. 

~)'/"~ 
~dente da Comm1ssão 

SCIENTE 



INSTRUMENTO DE INTIMAÇÃO 

N o Sr. Jairo Waltenberg, Presidente da "Comrnissao de 

rnquerito Administrativo" nomeada para apurar !alta grave at

tribuida ao Sr. Antonio Luiz cerqueira, manda pelo presente 
N 

instrumento de intimaçao devidamente assignado, que o snr. 

secretario se dirija á rua Guilherme Maw no 6, desta capital, 

e, sendo ahi, intime a testemunha José Rodrigues Gomes, a com

parecer no proximo dia vinte e seis ás quatorze horas, em a 

sala de inquerito situada no 2° andar do predio "Teçayndaba", 

á rua Epitacio PessOa no 10, afim de prestar o seu depoimento. 

~ feito o presente instrumento em duas vias, a segunda das quaes 

será entregue a testemunha, devendo esta lançar o seu 11SC1ente" 

na primeira via, para ser junta aos autos e delles ficar fazendo 

parte integrante. o que cumpra. Dado e passado nesta cidade êe 
N 

sao Paulo, aos quinze dias do mez de Abril de 1937 

Dardes, secretario, o dactylographei e subscrevi. 
, syl;J~ 

'/~/7~ 
~esidente ãa commissãm 

SCIENTE . ~ 

~;;;;;·-



. .r 

INSTRUMENTO DE INTIMAÇÃO 

N 

O Sr. Jairo Waltenberg, Presidente da "Commissao de 

Inquerito Administrativo" nomeada para apurar falta grave at

tribuida ao snr.Antonio Luiz cerqueira , manda pelo presente 

instrumento de intimação devidamente assignado, que o snr. 

secretario se dirija á rua Xavier de Toledo 33, desta capital, 

e, sendo ahi, intime a testemunha Joaq Tavares a comparecer 

no proximo dia vinte e seis ás quatorze horas , em a sala de 

inquerito situada no 2° andar do predio "TeçayrÍdata" , á rua 

Epitacio PessOa no 10 , afim de prestar o seu depoimento . 

i feito o presente instrumento em duas vias, a segunda das 

quaes será entregue a testemunha, devendo esta lançar o seu 

"sciente" na primeira via, para ser junta aos autos e delles 

ficar fazendo parte integrante. o que cumpra. Dado e passado 
N 

nesta cidade de sao Paulo , aos quinze dias do mez de Abril 

de 1937. EU, des, secretario, o dactylographei e 

subscrevi . ~ 



,., 
INSTRUMENTO DE INTIMAÇAO 

"' O Sr. Jairo Waltenberg, .Presidente da ncommissao de 

Inquerito Administrativo" nomeada para apurar falta grave at

tribuida ao snr. Antoni o Luiz cerqueira, manda pelo presente 
N 

instrumento de intimaçao devidamente assignado, que o snr.se-

cretar1o se dirija á rua Minerva no 28 (sobrado), desta capital, 

e , sendo ahi, intime a testemunha Antonio courté a comparecer 

no proximo dia vinte e seis ás quatorze horas, em a sala de 1n

querito situada no 2° andar do predio "Teçayndaba" , á rua Epita

cio PessOa n° lO, afim de prestar o seu depoimento . t feito o 

presente instrumento em duas vias, a segunda das quaes será 

entregue a testemunha , devendo esta lançar o seu "scienten na 

primeira via, para ser junta aos autO$ e delles ficar fazendo 

parte integrante. o que cumpra. Dado e passado nesta cidade de 
N 

sao Paulo, aos qUinze dias do mez de Abril de 1937~EU, Sylvio 

Dardes , secretario, o dactylographe1 e subscrevi . 

~~~t. 

J~ff~7; 
~residente da commíssão 

SCIENTE 

L ~/'1/')31-
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ACTA DA INQUIRIClO DO ACCUSADO E DAS TESTEMUNHAS DE ACCUSAÇlO J ~ 1 
jJ 

Aos vlnte e seis dlas ao mez de Abrll do anno de mil nove

centos e trlnta e sete, ás quatorze horas, em a sala designada para 

o presente inquer1to, situada nQ segundo andar ao predio "Teçayn-
..., 

daba" , á HUa Epit-acio Pessôa numero dez, , nesta cidade e capital 

do l!lstado de são Paulo, reuniu-se a "Commissão de Inquerito .Admi

nistrativo", nomeada pela portaria de rolhas dois, baixada· pela 

Superintenoencla da Compafihia Telephonica Brasileira, para apurar 

falta grave imputada ao seu empregaao ~nr • .Antonio Luiz cerqueira. 

Pelo Snr.Preslaente roi declarada aberta a auaiencia e determinado 

que eu, ~ecretario apregoasse o nome do accusado ~nr.Antonio Luiz 

Cerque1ra, devidamente citado para esta aud1enc1a, conrorme se ve

ririca dos ed1taes publicados no Diario Popular, rolhas trinta e 

seis á trinta e oito destes autos. Apregoado, não compareceu e nem . _......,_,..- ........ ,., 
se rez representar por seu advogado; o ~r . Presiaente , entao, de 

\ I I I 

accõrao com as 1.nstrucções oa1xaaas pelo , (.;onselho Nacional do Tra-

balho, determinou que eu, Secretario apregoasse os nomes das tes-
N temunhas de accusaçao arroladas e tambem devidamente intimadas para 

nesta audiencia virem prestar os seus depo1mentos,conforme raz fé 

o "sciente" lançado por cada uma dellas em cada uma das primeiras 
~ 

vias dos instrumentos de intimação juntas aos autos, de folhas qua-

. renta á quarenta e cinco. Apregoadas compareceram as testemunhas: 

Sr. LAURO LEITE DE SOUZA, Chefe de Escriptorio da Superintendencia 

Geral da Companhia Telephonica Brasileir ; Sr . ANTONIO COURTt, 

Chefe da Secção de Ordenados da mesma Companhia; Sr. OSWALDO ME

DEIROS, Auxiliar de Escripta tambem da referida companhia; Sr. 

JOSt RODRIGUES GOMES, Escripturario da mesma Companhia; Sr.ANTONIO 

BAPTISTA FONSECA, Escr1pturario da referida companhia e sr .JOA UIM 

TAVARES, negociante estabelecido á Rua xavier de Toledo, trinta e 

treis, nesta Capital. Em seguida , as testemunhas passaram a aguar

dar em sala separada a sua vez de depôr tendo sido cada uma de per 



si, ap6s a qualificaçio e o juramento l egal, ouvidas sobre o 

assumpto da portaria ãe tolhas dois. Finda a inquirição da 

ultima testemunha, determinou o Sr .Pre idente tosse encerrada 

- a audiencia, e de tudo, eu Sylvio Dardes, Secretario, lavrei 

a presente acta e a aactylographe1, ass1gnando-a juntamente 

com os demais membros da "Commissão de Inquerito Administra

tivo" . são Paulo, aos vinte e seis dias do mez de Abril do 

anno de mil novecentos e trint e sete. 

Presidente: 

Secretario: 



DECLArlAÇoES DA 1!. TEMUNHA . LAURO LEITE DE SOUZA 
, . H 1 r a /u 

Lauro ~eite de Souza, com 3l an os de idade, natural de santa ~~ 
bel, Estado do Rio de Janei o, residente á Ru· Antonio Carlos, 63~ 
occup ndo o cargo de Chefe de E cr iptorio na Companhia Telephoni a 

Brasileira, onde trabalha ha doze annos , approximaóument e, tendo ju
rado dizer a v rdade e v n o inquirido sobre o factos narrados na 
portar! de fls. dois, declar2u o seguin e: ue desde o dia 29 de 
Dez .. mbro d 1936 o accu. ado nao comparece ao serviço sem ter dado 
qualquer aviso ao Escrlptorio que está ob a chefia do dec larante; 
após variosNdlas de ausenc1a e como o neclarante i nor~sse qual o 
motivo do nao comparec i ment o do accusado, pediu a ecç o de Empr ega
dos que m ndasse á residencia do ac cusado um empregado para verificar 
se o roCerqueira se encontrava doente ou impossibilitado de traba• 
lhar; houve difficuldade em encontrar a r sidenc1a do accusado, p 1s 
este mudára varias vezes sem dar conhecimento do seu endereço á Com~ 
panhia; finalmente soube- se ue se achava elle residéndo á Rua Rego 
Fteitas, 56 e ahi foi o empregado desgnado para essa diligencia mas 
nao o encontrou, tendo ~!do informado que elle de lá se mudára ha 
d!as encontrando-se fóra da Gapital; a pe§soa que deu ess informa
ç~o ignorava se o accusado se achava ou nao doente. TUdo isso a Sec
çao de Empregados communicou ao declarante em re sposta ao seu pedido. 
Dias depois quando o r. Cerqueira já se acr1ava ausente ha cerca de 
20 dias; o declarante foi procurado por uma senhora que se apresentou 
como a esposa do accusado que lhe entregou uma carta do sr.cerque1ra 
na qual este dizia ter viajado e achar-se no 1o de Janeiro onde fOra 
pedir sua transferenc!a para o EscriQtorio dr. Companhia naquella ci
dade, visto não po4er continuar em sao Paulo não só por motivos de 
saude,como especialmente , segundo elle declarou textualmente, devido 
aos embaraços- em que o puzeram. A referida senhora di se ainda que o 
accusado nao poderia voltar ao Escr1ptor1o devido á má situação de 
seus negocios e por isso ella vinha pedir ao declarante que fizesse 
o que fo se possivel em seu favor e que lhe fossem pagas as férias 
a que o Sr . Cerqueira se julgava com direito. Explicou-lhe o declaran
te que a forma porque o Sr.Cerque1ra deixára o serviço sem licença 
e sem justificativa não lhe ~ermittiam digo perm1ttia qualquer inter 
fer encla junto á Administraçao da Companh1aNem favor de um empregado 
que as sim procedera; que já tinha instrucçoes para ini~ iar um Inque
rito Administrativo para apurar essa falta e que uma vez que o Sr. 
Cerque1ra não pretendia voltar ao serviço,segundo ella dec larava e N 

elle mesmo dizia em sua cart seria melhor que elle 9edisse demiss o, 
pois, assim seria QOssivel mais tarde, quando houvesse opportunidade~ 
obter sua readmissao no Rio de Janeiro ou n•outra cidade; quanto ao 
pagamento das férias o declarante explicou á referida seQhora que 
isso s6 se poderia fazer depois de regularisada a situaçao do accusado 
perante a Companhia uma vez que elle não se ausenthra em goso de fe
rias. Aquella senhora conQordou plenamente com o qu~ lhe foi exposto 
e disse que 1a aconselhar seu ro~ido a pedir demissao. o deolarant 
indagou ainda da referida senhora porque motivo o St.Cerqueira s 
afastára assim do serviço sem ao menos uma satisfaçao a elle declaw 
rante, pois entre ambos sempre reinou a melhor harmonia e este pro
curou sempre attender todos os seus pegidos, tanto a ~_,sim que poucos 
mezes antes recon1 nendára á ministraçao da Companhia e conseguira 
uma licença que lhe fora pedida pelo Sr. Qerquelr e pois este devia 
estar certo que em caso de n .cess1dade nao seria recusada a licença 
se fosse pedidao Respondeu a senhora em questão que havia sensurado 
por diversas vezes Q accusado pelo seu procenimento ~s este preoc-
cupadoNcom ituaçao de seuh ncgoc1os particulares nao lhe dava 
a~tençao. o declarante affirma com absoluta seguranç ue o ac cusado 
nao lhe pediu qualq~er licença nem mt· smo ind1rectamente lhe deu a 
entender sua 1ntençao de se afastar do serviço provisoria ou defini
tivamente, nem houve qual quer facto que udesse justlficar que o ac ... 
cusado assim abandonasse o serviço; quer o declar nte, quer todos os 
demais collegas do accusado empre o tratar m com toda a urban1da<1e~ 
respeito e cordialidade nada havendo que de ualquer forma justifi ue 
o acto do ac ~ usado. Algum tempo depois de se acbar ausente o accusado 
o declarante soube que ell8 se achava em si tuaçao financeira diffi ... 
cilima por tP.r contratido emprestimos além de suas ~ossibilidades, 
achando-se em condiçoes de inso lvencia o que teria dado motivo a que 
elle abandonasse o serviço. Segundo o declarante soube, varios dos---
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collegas do accusado haviam endossado titulos ti! acce1te do mesmo /J1 
estavam na contingencia de resgatal-o por se achar o principal r s 
ponsavel em local i gnorado dos mesmos; assim ~ que os senhores : Claro 
Marcondes chado , tonio Courté e Dona Clera Fonseca Lima achavam~se 
em difficuldades por terem endossado titules a pedido do sr.Cerqueir 
que não os resgatára; além desses sabe o declarante que o accusado 
é devedor dos senhores : José Rodrigues Gomes, este empregado da Com a
nhia e Joaquim Tavare , além de varios outros cujos nomes ignora. 
Destes facto o declarante teve conhoolmento or varias pessoas que 
privavam com o accusado. Ha algum tempo o declarante foi lnfonn do 
de que o sr.Ser uelra estava residindo ~ ua vergueiro n~ 367 - casa 
15 -; como na.o conseguira nenhuma soluçao ao un ecanrnf3n:iára ao ac
cus do por l nterme lo de sua e posa, e undo já declarou, e á vista 
do que esta lhe i sséra quan~o a inten ao do roCerqueira não retornar 
ao erviço, escreveu-lhe uma carta fazendo-lhe ver a conveniencla d 
solicitar sua demi são, pois do contr lo teria que dar andamento o 
Inquerito minist r-ativo; ess carta foi entregue ao ao usado pessoal .. 
mente pelo Senhor José odrigues Gomes e nessa occasião o accusado 
a1ndaNdeu a entender ao portador, segundo este informou ao declarante , 
que nao voltaria a trabalhar. Alguns d1asNdepo1s , recebeu o de~larante 
uma carta do accusado em ue es~e d1z1a nao poder pedir dem1 ssao mas 
nao manifestava qualquer 1ntenç~o de voltar o serv1Çoo Inquerido 
pelo Presidente se o accusado nao fOra incumbido de serviços super!o• 
res ás su s forças ou incompativeis com a sua Qessoa r espondeu o de
clarante que~ desde que o accusado se acha trabalhando no Escriptor1o 
da Sur>erintendencia ha cerca de tre1s annos, o seu unico serviço e' 
a leitura de jornaes para annota~ão de artigos e noticias que interes
sem á companhia e jamais o accusado se queixou desse serviço. Foi tudo 
uanto disse a testemunha, Lauro Leite de Souza e ue eu, Sylvio Dar 

des , secretario, fie lmente r eQroduzi e ue xae assignado pelo declaran 
te , Presidente , Vice Presidente da Commissao de In uerito Administra
tivo e por mim secretario! que o dactylographelo sao Paulo , aos vinte 
e seis dias de Abril de m 1 novecentos e trinta e sete : 

Testemunha: 

Vice Preside 

Secretar lo : 



DECLARAÇO!s DA TESlJMUNHA, SR,ANTONIO BAPTISTA FON~dA 

Anton1 Bapt!sta FOn.e a, com trtnta e quatr nnos de 1dade, ~jjL 
natunal de São Paulo (Capital), residente ~Rua conselheiro saraiva 
ng 30, occupand o cargo de Eacr1pturar1 na Companhia Telephonica 

Brasileira onde trabalha ha dezenove annoa, approximadamente, tend 
Jurado dizer a verdade e aend 1nquirid sobre o ract a 4a portaria 
de tls,do1a,. declarou o seguinte: declarou o depoente que de ejava~ 
logo de inicio, declarar que é uma testemunha ocular do procediment 
irregular do accusade que abandonou os serviços n Companhia sem 
motiv justificavel, por isso que trabalha no Escriptorio da Su er• 
intendencia, o mesmo em que trabalha o ccu d ; que no dia vinte 
e oito de Dezembro de mil novecentos e trinta e eis, o ccusad dei-

x u o escriptori muito antes do expediente ficar enoerrad , precisa
mente 4s deze sei horas; o depoente não sabe dizer i o accu::ado 
tinha lic~nça para deixar nes e dia o expediente antes d hora; que 
desde entao o accusado nunca mais voltou ao serv.tç , quer para jus
tificar ~ssas suas !altas, quer para regularisar um pedido de l~en
ça que nao lhe seria negada pela companhia, por se tratar de um em
pregad antig , como tambem o é o declaran~e; aliás, a companhia 
não nega licença a todos os seus empregades mesmo 4quelles com menos 
annos de serviço, desde que seja pedida por motivo raz avel; o pro
prio accusado em Novembro de mil novecentos e trinta e c 1nco, obte
ve e gozou uma licença de ~r1nt" dias, para tratar da saudei mas a 
verdade & que o accusado nao estava doente e precisava da 1 cenç 
para contr&hir nupcias r6ra do paiz, por Já ser o mesmo casad como 
elle proprio disse ao declarante; depois disso, o declarante ficou 
conhecendo a esposa do accusado, dona candida de tal; essa senhora 
esteve em Janeiro no escriptorio da superintendene1&, conversando 
com o Chefe do Escriptorio, Sr,Lauro Leite de SOuza, e o declaran
te della se approximou para saber noticias do accusado; esta in! r
mou ao declarante que o accusado tinha viajad para o Rio de J nei~ 
ro, para tratar de assumpto que se prende a um empreg delle, na 
Caoital do Paiz; que em Fevereiro deateNanno o declarante em um 
ponto de parada de bondes no Largo de Sáo Bento avistou o accusado; 
sem, entretanto, poder !allar•lhe , pois que este e esquivou assim 
que percebeu a presença do declarante no nesmo local; que o decla• 
rante to! chamado varias vezes pelo Chete do Eacriptorio da Super
intendencia, sr,Lauro Lie digo Leite de Souza, que queria saber se 
o declarante sabia a casa ou casas em que residia o accusado para 
com elle se communicar; que apezar do declarante ter procurado in
formar-se commamigos e collegas do accusad obre o endereç deste, 
para que pudesse oommunicar ao 5roLauro, nao conseguiu, pois ~ra 
todos a quantos perguntou, ninguem soube in!on~ar com exactida o 
endereço do accu ado; este facto foi levado ao conhecimento do Sr. 
Lauro pelo declarante; declarou mais que o accusdo ~ um antig 
empregado da Companhia, com cerca de dezesseis annos de serviço e 
gozava de muita estima entre os seus collegaa e superiores; que 
pensa que o abandonoNdo serviço Qelo accu$ado, !oi um caso preme
d!tado, de vez que nao havia razao de ser para esse procedimento 
tao irregular, pois facil seria ao accusado conseguir uma nova li• 
cença lla Companhia. Foi t ui o quanto d 1sse a testemunha Antonio Bap.
tista Fonseca e que eu Sylvio Dardes, secretario, fieimente repro~ 
duzi e queN vae assignWlo pelo declarante, Pres1d ente, Vice-Presidente 
da Commissa de Inquerito Administrativo e por mim secretario, que o 
dactyl ographe1o 

Testemunha: ~ ;(>~ ~ 
Presidente: ~ ff~7 
Vice Pres1~te~ ~~ 
secr etario: 



DECLARACO~S DA TESTEMUNHA, 
" 

}tA ' --ro 
L -g 

Oswaldo edelros , com vinte e quatro annos de idade , natural de j 
são Paulo ( apital) , residente á rlua Anhangu~ra 695, o~cupando1 o 
cargo de aux i liar de escripta n Companhia 'l'elephonica Brasileira, 
onde trabalha ha oito annos, approximadamente, tendo jurado dizer 
a verdade e sendo inquirido sobre os factos narrados na port·1r1a de 
f l sodols , geclarou o seguinte: ue a uns treis annos tr~balha na 
mesma wecçao junto ao accusado, sr . Ant onio Luiz Cerque1ra e quem em 
29 (vinte e nove) de Dezembro de mjl novecentos e trin e seis 
deixou de comparecer ao serviço, não tendo in formado a ell e de c laran e 
se ia Qedir licença ou se encontrava adoentado, ois até a presente 
d~t nao v ltou ao trabalho. Inquerido pelo Presidente declarou que 
sabe que oaccusado se encontrava em grandes dif iculdades financeiras 
tendo o mesmo sido cobrado na Companhia por Qesso s extranh s ao qua-
ro d mesma. Adeantou nda ue por occaslao da cl ~ a. cobran 1. 

nunca Qerc beu qualquer e.ltercação ou gestos ue pudessem chamar a 
a tençao dos collegas , pois trabalhando o mesmo bem prox~o n mesa 
do declarante ra facil acompanhar digo perceber "U 1 uer at .tude 
ameaçadora do cobrador. o cclarante adeantou ainja ~ue ouvira dizer 
, e o accusado de txarl~ o crviços da Companhia no fim do anno de 

mil nove e tos e ~r1n a e seis~ desconhecendo, entret· nto1 os motivas 
desse pro eQ_lrrento; que o "'eu:n o nunc'"' se queix1r ~ lle declâl" rrtF! 
das c on içoes de trabalho, dn r1 0'or da dist.1plina ou de s;rviços 
excessivos, po1sN ue o trabalho o · ccusado era soave z ~ 11 de 
ser execut:.do,, nao havendo vonst r· ngimento al gum, go , ..;l. do <"" Empre ~ 
parte de ·eu ~ ·i P. · , ~.o seu t t..L 1 .1.-J que con 1st1 na leitur de 
jornaes ·.:.t.ra rcc ... rtnr n::r'cicias de nteres~ dei ou..punh1a , de tmpla 
liber · de de cçao e da ons~d e~· ao que di ~-.tda ao~ detnai s 
colleb s ; ue o declar n nao po e atinar oom ~ t vo do bandono 

o em rego or ~arte do ncc ..... do , pois este percebia regul~res ven
liOO ntos e com o quaes ·rece estar satisfeito dibo pare 1~ st r 

satisfeito. ~eanto~ atnd o dec larante , ex ontaneamcnte, que Uffi 
collega de outr S ~ · ~o de nome José rtodrigues Gomes se quei ára a 
,l le declar nte de ter ~ldo ~r. ton1o Luiz Cer u lra 1ncorrecto 
ou n~o ter satisfeito um p~gamento de uma quantia que lhe devia. 
Declarou mais o depoente que o regi en da Secçao em ue trab~lhava 
o accusa.do é soave, sendo acil obter licenç por notivos just ifica
dos . Foi quanto disse a testemunha s aldo edciros e ue eu~ Sew 
igo ylvio Dardes , ecretar1o , fieÍmente re roduzi e ue v ~ assig 

nado pelo decla.rante residente ice Presidente da Commissao de 
Inquerito min1stra{1vo e por m!m secretario , que o dactylographei, 
Aos vinte e seis dias do mez de Abr il de mil novece~tos e trinta e 
sete . 

Testemunha: 6/~ /~~'--F'. 

Pres1dent~ <~-~--~--~--~ ~J1 

Vice r esident • 

ecretar lo : 



- ~~ 
DECLARACO~S DA TEStEMUNHA., SR, JO Slt RODRIGUES GOo!ES ( fJ 

José Rodrigues Gomes , com trinta e oito annos de idade• nailr~~l 
de Portugal, residente á ua Guilherme Maw n: 52 occupando o cargo 
de escripturar1o na Companhia Telephonica Brasiielra~ onde trabalha 
ha dezesseis annos;approx!madéUIEnte; tendo jurado dizer a verdad 
e sendo inquirido sobre os factos narrados na portaria de flsodois, 
declarou o seguinte: que conhece o a ousado sr. Antonio Luiz Cer" 
queira ha cerca de d ~zesse1 s rumos como companheiro de trab(l.lho, 
sendo sempre um empr egado exacto e cumpr1dor de seus deveres e 
pontual nos horarios da Qompanhia; que, por saber por 1ntermBd1o 
de funcc1onar1as da Secçao do Trafego a residencla temperaria do 
accusado, na dat de dezenove de Fevereiro do corrente anno, fol 
portador de uma curta. assignada pelo sr. Lauro Lei te e Souza, Chefe 
do Escriptorio da Superlntendencia Geral, a pedldo ·destel tendo 
depois de multo esperar nas proximidades da referida r es dencia1 teve a opportunidage de entregar a carta ao accusado pessoalmen~e , 
tendo nessa occasiao o accusado se manifestado abertamente a elle 
declarante que de facto abandonára o anpr ego não desejélndo mais 
voltar á Companhi , por ter sld o ameaçado na porta de entrada dgs 
Escr1ptor1os Centraes da Companhi , á Rua Epitaclo Pessoa 1 10l' nao 
dec larando elle depoente de quem partiu essas ameaças. A v sta 
dlsso,o deilarante como am go que era do accusado ponderou que a 
sua sltua ,ao ficaria melhor se o accusado escrevesse uma carta á 
Companhia ·pedindo demL.rão 1 uma vez que não pretendia mais lá vol
tar; respondeu-lhe o accusado q~e estando em debito para cem a 
Caixa de Aposentadorias e Pensoes; carteira de Fmprestlmcs, sentia
se vexado pela repercussão que teria o seu pedido de demissão; 
parecendo a elle declarante esse motivo bastante extranho. ~deantou 
ainda o declarante que o accusado promettera dar uma soluçao no 
dia seguinte , escrevendo ou telephonando a.o ieu superior~sr . Lauro 
Leite de Souza. o declarante soube queNno dia seguinte o accusado 
mudára ~e residencla conforme informaçao das alludidas funccionaria 
da Secçao do Trafego. Inqueri~o pelo Sr . r es idente da Comuiscão 
o daclarante informou que tinha certez nao terem partido as amea
ças por parte de funcclonarios da Companbla, adeantando ainda que 
o accusado devia certas sommas á diversas casas bancarias da Capi
tal. Declarotl ainda o depoent 1ue o acCJtsado trajavn ... se com muito 
apuro . gastando mesmo muito com roupas de 2r1me1ra qualidade, o qL.e 
fatalmen e levaria o accusado a uma situaçao diff1cil . Inquerido 
novamente pelo sr . residente ao ue o decl ar ante attribuia ao nãoN 
c anparecimento ao serviço, inf armou o declarante ue na sua opiniao 
proprla tr :.ttava-se de ~ m caso typo digo typico de abandono de em-

prego. Allegou mais o declar ante ter ouvido da Srta.Dolly ~riwe
ther que o accusado disséra em fins de Dezembro de mil novecentos 
e trinta e seis á el la que em mil noveàentos e trinta e sete não 
trabalharia mais na Companhia , tendo sido textu es as ~egu1ntes 
palavras : "Tinha se esforçado bastante pela Companhia Telephon1ca 
no entanto mm Jane1ro de mil novecentos e trinta e sete procuraria 
novos horizontes nao t rabalhando mais para com a companhia T'elepho ... 
n1ca". Foi quanto disse a testemunha José Rodrigues Gomes e qt.a o 
fazia por livre e expontanea vontade, nao tendo mentido declarando 
somente a verdade e que eu , Sylvio Dardes, secretario , fielmente 
r produzi e que vae..,a~· slgnado pelo decl · ante, Pr sidente~Vlce-Pre
sidente da Commis2ao de Inquerito Administrativo e por m~ secre
tario , que o dactylographel . São Paulo~ aos vinte e seis dias do 
mez de Abril de mil novecentos e trinta e sete : 

Testemunha: ~~ # 

Presn en~/-;:~~z~~~; Vi c e re~1d e '! , ,.........,. .. ;.;o.·-:l"'l 

ecretario : --=-.-~~ 



D.ECLARACO!.s DA T StEMUNHA, SR. JO MUIM T AV. 5 

jrt 
Joaquim Tavare com trinta annos de idade natural de ortugal~ 
negociante t residente á Rua Xavier de Tole&o~ 33, nesta Capital; 
tendo juraao dizer a verdade e sendo inquiriao sobre os factos 
narrados na portaria de fls . dois, declarou o seguinte : que conhe~ 
ce o accusado sr . Antonio Luiz Cerquelra ha uns tr ls anno e que 
ha cerca de um anno mais ou menos o accusado lhe t croou emprestado 
a quantia de seis contos de reis sob titulo sem praso de vencimen
to e que em Outubro de 1936 avisou o accusado que necestitava do 
resgate ~o titulo para outros fins, dando-lhe o praso de dois ou 
treis mezes . Adeantou ainda o declarante que até a. data supra ci ... 
tada, o accusado foi correcto nos pagamentos dos juros mensaes que 
o declarante informa terem sido muito modicos. o declarante informa 
ter recebido informaçao que o accusado contrahi .ra nupcias, motivo 
pelo qual pediu-lhe que obtivesse o endosso de sua esposa no ti
tulo de seu acceite . Adeantou ainda o declarante que a quantia de 
seis contos de reis foi emprestada ao accusado para que o mesmo a 
empregasse em emprest1mos entre seus amigos e companheiros de tra
balho ou para negocies particulares . »acorrido o tempo combinado 
e tendo sido dado uma data exac~a de vencimento ao acusado este 
deimou de cump ir a sua obrigaçao não tencl o resgatado o ti tu lo 
allegando que o faria dentro de trinta dias. Findo este praso o 
declarante procurou o accusado para resgate definitivo do titulo, 
dirigindo- se á sua residencia á Rua Rego Freitas~ 56 , Ne lá foi 
iQformado que o accusado havia se mudado para logar nao sabido , 
nao tendo sido po ssive l. encontral-o depois disso em qual uer outro 
ender eço. o declarante in[ormou que a esposa do sr. cerqueira foi 
procural-o e nessa occasiao ponderou que o titulo seria resgatado 
l ogo que conseguisse a 1mportancia devid • o declarante af firma 
com absoluta cert~z e com e sua consciencla tranquilla que até 
a presente data nao amea~ou ou mandou ameaçar o seu devedor, ~r . 
Antonio Luiz gerqueira, esperando pacifica.rrent.e que o mesmo cumpra 
a sua obrig çao ouNa endossante, sua senhora, como figura acima. 
Declara mais ue nao pro.;urou constrangir o devedor a um resgate 
i lnmediato e hem levou o titulo ao protesto após o seu venc!mm to. 
Fol tudo quanto disse a testemunha, Joaquim Tavare e que eu ' 
Sylvio Dardes , secretario , fielmente reproduz! e que va~ asslgnado 
pel o declarante , Presidente , Vice- residente da Commissao de Inquew 
rtto Administrativo e por ~m secretario , que o dactylographelo 
sao Paulo; aos vinte e seis dias do mez de Abril de mil novecentos 
e trinta sete 

Testemunha: 

Preside e : 

Vice Presiden 

ecretarlo: 

(" / ~4~~ 1 ?) ~~ 

/~Jl~~ 

~ 
At-1C-0Rlii ) 



DECLARAÇO:m5 DA TEStEMUNHA, SR.ANI'CHIO COURTE 

Antonio Courté , com trinta e nove annos de idade , natural d aris 
(França ), residente~ Nua Minerva s, nesta Capital occupando o 
cargo de Chefe da Secçao de ordenados da Companhia felephonica Bra
sileira, onde trabalha ha nove annos , tendo jurado dizer a verdade 
e sendo 1nquir14o sobre os factos narrado s na · portaria de fls . do1s , 
declarou o seguinte: que conhece o accusado, sr.Anton1o Luiz cer
que1ra desde que está a~ serviço da Companhia; que em treis de Março 
do anno de mil novecentos e trinta e quatro endossou um titulo de 
acceite do accusado, na 1mportanc1a de quatrocentos mi l reis ; tempos 
depois pediu informaçao ao accusado acerca do titulo ou a data do 
seu vencimento tendo sido informado que o mesmo titulo fOra resga
tado; entretanto ' em fin s de Fevereiro deste anno recebeu um aviso 
do portador dJ t!tulo communicando- l tle que se o mesmo não fosse res .. 
gatado com a possivel brevidade seria levado ao devido protesto . 
o dec larante deante disso e para nao prejudicar o seu nome, resga
tou o ti tu lo ela po.rte que ainda estava a. dever , titulo esse qLB 
foi exhtb1do ã ommi ssão de rnquerito presente . Esclareceu mais o 
depoente que quando indagára sobre o rasga te daquelle titulo, foi 
informado pelo accusado que o titulo tinha sido resgatado , como foi 
dito acima! exhib1ndo o a cusado naquella occasiao um fac-s1m1 l e 
do mesmo t tulo com o carimbo "PAGO"' , dando a entender , as 1m, que 
o titulo havià sido realmente pagoo o depoente declarou ainda que 
por occas1ão do endo so do r eferido titul o, foi informado pelo ac
cu ado que a lmportanc1a de reis quatrocentos mil reis destinavaMse 
á um auxilio á sua progenitora que se achava enferma , em Portugal 4 
Foi tudo quando disse a testemunha , Antonio Courtá e que eu,Sylvio 
Dardes , secrvtario , fielmente reproduzi e que vae ~ss1gnado pelo 
dec larante , Presidente , Vice- Presidente da Comm1s .. .'ao de Inquerito 
Admin1s.tratLvo e por mim secretario , que o dactylographei. 

Testemunha: ~ ( o-tvt:t.D 
Presidente :/~ ff""~/ 

Vice-Presidente 

secretario: 
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Form. 6557- S. P. 

COME\NIIIA TElJ~PI-JONICA l~l{ASUÁhiHA 

CAIXA PAU LO 

são Paulo, 17 de Maio de 1937 

Illmo . snr.Jairo Waltenberg 
Presidente da Comm1ssao de 
Inquerito Administrativo 
SÃO PAULO 

Attendendo ~ solicitação feita em seu offlcio de 
27 de Abril ultimo, junto enviamos o or1g1nal da "Ficha Indi
vidual" , acompanhada das respectivas copias photostaticas . 

No documento em .ªpreço consta 2 tempo de serviço 
do empregado , elo 1os e puniçoes , interrupçoes de serviço , li
cenças e exoneraçoes . 

Uma vez confrontado o original do documento aqui 
annexo com seus photostatos, pedimos o favôr de no1- o devolver . 

N Saudaçoes 
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CONFERIDO, EXAMINADO E ACHADO CONFORME O ORI
GINAL. ~. Sylv1o Dardes, secretario , dacty
lograph~l e a~s1gno com os demais membros da 
commlssao . São Paulo, aos dezessete dias do 
mez de Maio do anno de m11 novecentos e trinta 
e sete. 

Presiaente: 

Vice Presidente': 
(./ 

Secretario: 
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CONFERIDO,EXAMINADO E ACHADO CONFORME O ORI
GINAL. Eu, Sylvio Dardes, Secretario, dacty
lographei e a§Signo com os demais membros da 
ColllflJ1ssao. Sao Paulo, aos dezessete dias do 
mez de Maio do anno de mil novecentos e trinta 
e sete. 

Presidente: 

Secretario: 
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INQUERITO ADMINISTRATIVO 

Em cumprimento á portaria de fls. dois, da Superinten
dencia da Companhia ~Telephon1ca Brasileira, determinando a aber
tura de inquerito administrativo, afim de apurar falta grave 
attribuida ao empregado Snr.Antonio Luiz Cerquetra, por aQándono 
de serv!ÇO sem causa justificada, procedeu-se a installaçao da 
commissao nomeada, no dia I>rimeiro .do mez de arço de mil nove
centos e tri·nta e sete á qual foram exhibidos os documentos de 
folhas seis a dezenove, juntos a est~s autos. 

Cumprida·s fielmente as "Ins trucções" baixadas p·elo 
- conselho Nacional do Trabalho em cinco de Junho de mil novecen

tos e trinta e tre1s, foram intimadas as testemunhas arrol~das 
pela Companhia, bem como o accusado. · 

• 
Lavrados os instrumentos ae intimação, e des1gnada a 

-data de dezénove de Março do corrente anno para a audienci!, 
procedeu o Secretario da commissão a entrega dos mesmos, nao 
podendo entretanto intimar o accusado no seu ulti no endereço 
chegado ao conhecimento tia Companhia, á Rua Vergueiro numero 
trinta e sete, casa quinze, nesta Capital, por ter o mesmo se 
mudado para logar incerto e não sabido. . t 

· Em vistª do exposto acima, ofriciou-se á caixa de Apo-
sentadoria e ensoes dos ~pregados da companhia Telepho~ica 
Brasiléira, conrorme di poe o artigo quinto das Ins~rucçoes,afim 
ãe que informasse se poderia incumbir-se da int1n aç~o ao accu
sado, com resultado , entretanto, negativo cnmo se ve na respost 
á folhas trinta e quatro. 

N Ainda de accôrdo com alludido artigo quinto a· Commis-
sao fez publicar Aviso ·trez ve~es, no " iario opular", da Ca
pital do Estado, nas suas ediçoes respectivamente de vinte e 
quatro de ~~rço , trez e treze de Abril de mil novecentos e 
trinta e sete, como consta destes autos ás folhas trinta e· seis 
á trinta e oito, no qual foi intimado o accusado, de accôrdo 
com a Qraxe, designando o dia(vinte e seis de Abril do ~ corrente 
ahno, ás duas horas da tarde, para cbmparec1mento peragte a 
Commi sNo de Inquerito, sendo realisadas novas intimaçoes ás 
testemunhas arroladas pela Companhia, para audiencia nessa data. 

No dia e hora designados foram aDregoados o a~cusado 
e as testemurmas arroladas, ver11'icando entao, a commissao, que 
o accusado nao comparecera, nem se fizera representar, o que foi 
devidamente lavrado na a c ta. 'l'endo todas as testemunhas compa
recido, passaram a ser ouvidas separadamente, á revelia do ac
cusado. 

As · declarações por e11as prestadas conétituem demons-
N N 

traçao eviden!e da existenc1a do motivo da accusaçao, qomo pas-
saremos a expor, summariamente : • 

A PROVA TESTEMUNHAL DA ACCUSACÃO 

A testemunha Lauro Leite de Souza, Chefe da Secção a 
~ue está subordinado o accusado declarou o seguinte, em resumo : 



QUe o accusado deixou de comparecer varios dias ao serviço sem avisQ , 
isto é sem justif1car-se,motivo pelo qual providenciou junto á secçao 
de Empregados afim de ser~s~lareeido o motivo da ausencia do empre
gado, se por motivo de molestia oy outra impossibilidad~ qualquer , 
nada podendo apurar em vista de nao ter sido possivel encontrar o 
accusado nos var1os endereços fornêc1:'"dos, onde o mesmo havia residido 
como sub-Iocatario~ i gnorando o ultimo sub- locador se o accusado se 
achava doente ou nao. Ap6s verií'1cados vinte dias de ausencia do ac~ 
cusado, o declarante r ecebeu a visita de uma senhora que se apresen
tou como sendo esposa do accusado e que lhe entregou uma carta na 
_qual este dizia achar- se no Rio de Janeiro onde fora ,., ped1r sua trans
ferenc1~ para o escrrptcrr1o naquella cidade J viste nao poder con
tinq?r. ém São Paulo nao s6 por mQtivo de saude e devido a embaraços 
em que o puzeram. As seguintes ~ao palav~s t extuaes do declaraDte: 
"A referida S'enhora q1sse ainda ao a·eclarante qu~ o accusado nao 
poderia voltar ao escriptorlo d'evido a má situaçao de seus negocios~' 
.A'o g_ue retrucou o declarante : "Que uma vez que· o Sr . cerque1ra não 
pretehdia voltar ao ~erviço , segundo ella decl arava e elle mesmo 
dizis em sua carta; seria melhor que ellff (accusado) pedisse de
missao , pois , assim seria pos&i~el ma1s tarde , quando houves ·e op
portuni daa.e , obter ~ua reactmissab no Rio de Janeiro ou noutra ci
dade" . 110 declarante indagou a1naa da referlaa senhora por que 
motivo o sr .Çerqueira se arast~r~ assim do :serv1ço sem ao menos dar 
uma sa tistaçao, a elle declarante , pois entre amb'Os sempre rein0u 
a me:;Lhqr harmonia e este ,procurou sempre at tender todos os seus 
pedtdosA tanto a~sim que poucos mezes antes recommendara á Adnu
nist~~çao cta Companhia e conseguira uma 1! ença q~e lhe fora pe
dida , po~s ~ste , ~ accusado) devia estar certo que em caso de ne
cessiétt:\de na o seria recu~da a l:tcença ". o depo~rtte declara em 
segu~cta que o accusado nao 1fie manifestou 1ntençao de qualquer 
ma neira , no sentido det deixar o servi~o da Companhla, tewporaria 
ou aetinit1vamente ; que s~ube estar o accusado em sltuaçao derfi
cil1ma por te~ contra~ido emprestimos além de suas possibilidades ; 
que o accusado n~o~· fôrâ incumbi do de serviços superiores é1s suas 
forças ou tnoompativeis com a suª pessoa , senao o seu serv1ço a 
leJtura de jornal para constataçao de artigos e not1clas que in
teressem a Companhia . 

A testemunha Joaquim Tavares", negociant e nesta capital , 
d~clarou, que emprestou certa quantia, sob titulo (letra de cam
bip), relativamente elevada para as posses do accusado , sem prazo 
de vencimento e que no mez de outubro de mil novecentos e trinta 
e seis avisou o accusado que necessitava do resgàt e do titulo . 
dando- lhe o prazo de dols ou tres mezes . Tendo dado uma data 
exacta ge vencimento ao a c c usado , este déixou de cLunprir a sua , 
obrigaQao , nao resgatando o titulo, allegando entretanto que o 
faria dentro de trinta dia s . E'indo esse prazo o declàrarite pro
curou o a,ccusado ~ara resgate definitivo do titulo , diri~1não-se 
á sua residenc1a á Rua Rego ~reitas, cincbenta e seis e lá fo1 
1Dfo rmado que o accusado havia se mudado pata lugar n~o sabido, 
nao tendo sido poss ivel ao declarante encontrar o accusado depois 
disso em qualquer outro enãereço. 

- A testemunha oswàldo Medeiros , companheiro de Secção 
do-accusado , em seu depolm nto declarou que o accusado antes de 
ausent r-se dos erv1Ços nao lhe deu a entender, como collega, que 
pretendia pedir licença ou au entar-se . Conf irmou que o atcusado 
se encontrava em granges dl!liculdades financeiras . Declarou mais 
que o regimen da secçao em que trabalha é suave , sendo !'acll obter 
licença por motivo justir icado . 

A ~estemunha Antonio Baptista Fonseca, tambem compa
nheiro de Secçao do accusado , declara que este , no dia vinte e 
oito de Dezembro ~ annn proximo pa s s~do, ret1rou-se do trabalho 
antes de enc~rrado o expedl,ente , não sabendo o de,91arante se com 
licença ou nao para assim f zer nesse dia, para nao mais voltar , 



j\ 

- quer para JUS1ificar suas 
- licença que nao lhe seria 

de um empregado ant igo 

~ · G~ 

faltas , .ou regular1sar seu ' pedido de;,?~~ 
negado pela Companhia , :por se tr?J.ta1.fi 

Transcrevemos a seguir um trecho extrahido das declara
ções desta testemunha : "O proprlo accusado em Novembro de mil 
novecentos e trinta e cinco, obteve e gozou uma licença de trinta 
dias, para tratar, da sa úde, mas a verdade é que o accusado nao 
estava doente ~ precisava de licença para con~rahir nupGias f6ra 
do pa1z, por ja ser o mesmo casado, como elle proprio disse ao 

0 declarante" . 
5 A testemunha José Rodrigues Gomes, empregado da Companhia, 
cujo depoimento é de grande interesse para o inquerito , ~or ser 

- a unica testemunha que conseguiu fallar com o accusado, sehdo 
pprtador da carta que eornsta destes autos á folh~s dezessete ~ 
declarou que : · 

ONaccusado se martirestou abertamente a elle declarante, 
na occasiao em queN.entregou a carta, dizendo que de racto aban
ãonára o emprego~nao desejando mais voltar a Companhia, por ter 

-s1dO ameaçado, na porta de entrada dos -escriptorios da Companhia , 
nao declarando a elle depoente de quem partiram essas ameaças , 
o depo~nte ponderou ao accusado a conveniencia do seu pedido de 
demissao, ao que retrucou est~ que estando em debito para com a 
Caixa de Aposentadoria e Perrsu~s , carteira de Emprestimos , sent1a
~e vexado pela repercussão que. teria o se~a pedido de demissão . 

- O declarante infonnou que tinha certeza nao ter~m partido as amea
ças da parte de funccionarios da Companhia , inrormou mais .que na 
sua op1n1ao (propria tratava-se de um caso typ1co de abandono de 
emprego . 

A testemunha Antonio courté, funccionarto da Companl1.1a , 
declarou que endossou uma letra de cam~iO de acceite dO accusado 
na iiliportancia de quatrocentos m11 réis , e que após varias irre
gularidades comprornettedoras da parte do accusado , este deixou 
4e resgat.ar a alludida letra de cambio na da ta do v~nc1mento pelo 
que o depoente teve que entrar com o saldo devedor. A referida 
letrà de camb!o foi exh1bid~ pelo depoente , c6~o comprov nte de 
su~~ declaraçoes, á Commissao de Inquerl to. · 

PROVA DOCUMENTAL 

. A prova documental consta destes auto~ de folhas seis 
á folhas dezenove . De folhas cincoenta e olto á folhas clncoenta 
e nove são copias photostaticas da folha de pont9 :onde ~pparece 
o sr .Antonio Luiz cerqueirá, com o codlgo '1NL" (falta nao Justi
ficada) do dia vinte e nove de Dezembro de mil novecentos e trin
ta e seis , codlgo esse com o qual figurou até a dat~ da portaria 
do inquerlto, quando passou a figurar como "suspenso'' ~ 

_ A seguir, de fOlhas onze a folhas treze cartas trocadas 
entre o Chefe do escriptorio a que estava subordinado o accusado 
e o Chete do Departal!let?to de Empregados , pedindo mandar um empre
gado procurar o Sr.Antonio Luiz Cerque1ra , .nos varios endereços 
fornecidQS á Companhia , onde seria poss1ve1 saber pot1c1as do 
mesmo, nao conseguindo entretanto o empregado enviado alcançar 

_ o objeGtlvo em vista; como se vê pela sua, resposta a rolhas treze . 

A folhas qufnze e dez~ssE?1S enco~tra-se uma · ;a:rta datada 
de dezoito qe Janeiro de mil novecentos e trinta e sete escripta 
pelo empregádo"'fa,+1~osç, . durante a sua ausencia prolongada . Pelos 
seus dizeres n o se pode 1nfer1r que esteja pedindo 11cença .de 
um modo formal, ou justl.flcando de maneira convicente a sua au
sencia . Es ta carta fol entregue em mãos por portadorao 

( 



A folhas dezoito e dezenove í'ol juntada a carta do empre
gado em questão, em resposta a que lhe escrevera o ~eu cijefe a fe
lpas dezesse:e. ~ o empr~gado, nessa carta\ allegou que nao deve N 

pedir deml ssao porquanto tem um debito para com a "Caixa de Pensoes", 
"tendo- se retirado por um destes motlvos psichologicos inherentes 
á natureza humana" \ ?) • , · 

Em seguida na mesma carta o empregado em questão alle~a 
que o seu estado de saúde é precario, ncomo será tacll provar'1, nao 
tendo entretanto procurado provar isto até a presente data . . 

Finalizando pondera que "não houve propr iámente abandono 
de emDrego" pois e~creveu,.,uma carta .. ao seu chet·e que foi entregue 
em maos . ~ cQmmlssao suppoe que se trata da carta de,.,folhas quinze 
e dezesseis mencionada acima, a qual como fol dito nao se poae ac
ceitar como um pedido rormal de licença , começando a mesma com a 
s~guinte phrase: '.'Viagei e tlve a inrei~cJdadé de ficar doente". 
Nao precisamos insistir sobre esse ponto, o accusadó nao otrereceu 
elementos probantes ae sua supposta enr~rmlaade , sendo evidente 
o-descaso do empregado pela q isclpl~na e norm~s rudimentares obser
vadas em qualquer empreza, repartiçao ou secçao , onae ha regula
mentos exactos a serem es trictamente observados , nos casos de pe-
d1qos ae licença ou justificação de ausencia. · 

CONdLUslO 

A Comrnissão é de parecer unan1me que ricou plenamente 
provado o procedlmento irregular do empregado sr.Antonio Luiz cer
queira, que vem taltanao aos seus serviços desde a data de vinte 
e nove de Dezembro· de mil novecentos e t~inta e seis , sem licença 
e sem justo motivo . 

As testemunhas de accusação attr1buem, como motivo de 
ausencia do accusado , . ou propriamente o abandono de emprego , as 
suas grandes d1fticuldades financeiras , o seu estado de insolvencia. 

O motivo de saúde mencionado nas cartas do accusado, 
não foi comprov~do, é claro pois que não cabia ao seu chefe , por 
livre dellberaçaQ, co~ceder-lhe uma licença por tempo indefinido 
pela s1mples razao de ·deQlarar em sua carta que ·estava doente . O 
fact o é que o accusado nao es teve doente , sendo o ma6mo vis to por 
muitosNempregados , transitando pelas ruas centraes da cldadeA in
formaçoes essas fidedignas, conronne conhecimento da Commissao . 

o accusado sabia que em breve seria aberto 1nquerito 
Admi nistrativo, pois teve sc1enc1a pessoalmente , por 1ntermeg1o 
do seu amigo Sr. José Rodrigues Gomes, testemunha de accusaçao 
cujo depoimento consta a folhas c1nc0enta e um e bem assim pela 
carta de folhas dezessete que lhe foi escrlpta a respeito , em ter
mos precisos , ...,pelo seu chefe á qual deu resposta a folhas dezoito 
e dezenove; nao podendo por isso allegar kgnorancia · quanto ao anda
mento do inquetito, s~ para tanto ainda nao bast~sse o "Aviso" pu
blicado tres vezes num jornal de grande circulaçao o "Diario Po
pular", ,com comprovante constante,.,destes autos , ás folhas trlnt 
e seis a trinta e o1to; todavia nao procurou defender-se deixando 
que o inquerito corresse á r evelia, sem ao menos constituir um seu 
representante . 

Assim sendo, cumpre a esta Comm1ssão o dever ' de consi
derar o Sr .Antonio Luiz cerqueira como tendo incidido, como de 
facto incidiu , na falta grave , abandono de emprego sem motivo jus
tificado, prevista na allnea f) do artigo vinte e seis do Decreto 
vinte mil quatrocentos e sessenta e cinco de primeiro de outubro 
de mil novecentos e trinta e um,' alterado pelo Decreto vinte um 
mil e oitenta e um de vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos 
e trinta e~dois , por motivos todos alheios á responsabiliãade d8 
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,.., 
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Illmo.snr. 
c.GlSchneider 
MD . Sub-Superintendente Geral 
Cgmpanh1a Telephon1ca Brasileira 
São Paulo 

. 
A Commissão por v.s. nomeada para apurar, em In-

querlto Administrativo, falta gr·ave attribu1da ao nr . Antonio 

Luiz Cerque1ra, tem a honra de passar ás suas mãos os autos do 

rerer1do Inquer1to devidamente processado e o relatorio com as 

conclusões a que chegou a Comm1ssão, depois de cumpridas e sa

tisreitas todas as formalidades . 
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Presidente : 
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CONSELHO NACIONAL DO TRABA LH O 

IIIIITERII DO 11AIALHO, 
IIDUIIRIA E COMMERCIO 

........ J.ª.!! ........ Sec'õÊÍO 

Proc . 7 . 307/ 37 

Ag/CS 

ACCORDÃO 

19 .. ~ ..... 7. ...... . 

Visto s e relotados os autos deste p roces oo delle a 

consta inquerito administrativo instaurado pela Companhia Telephonica 

Braslloira contra o funccionario Antonio Luiz Cerqucira:-

Considerando que ao fm1cci onario Antonio Luiz Cerqueira at

tribuida a falta r 8ve cap itulada na letra r_ do art . 54 do Dec. nQ •• 

20 · 465, de l Q de Outubro de 1931; 

Considerando que o inguerito foi organizado com observancia 

das Instrucções baixadas uor este Conselho em 5 de Junho de 1933; 

Considerando que a Commissão de Inque ri to promoveu as neceBS,ê; 

rias diligencias para que o accusado se defendesse , porem o llle::.mo de!, 

xou o processo correr á sua revelia; 

Considerando que pel s provas documentaes e t stemunhaes pro

duzidas no inau ri to, ficou apu.L·odo CIUe o r ccusado desde 29 de Dezem

bro do armo pf1SBac1o não c mpa1·ece ao se rviço, nenhuma just ificação te!! 

do apreseutudo; 

Conside rando, assi m, que oaccusado Antonio Luiz Cerqueira pr~ 

ticou f lta grave p1·cvi s ta em lei, Fendo pe.ssivel da ena de denússão; 

Resolvem os membros da Primeira Camara do Cone -

lho Nacional do Trabalho autorizar a demissão pedida. 

1937 

Presidente 

R~lator 

Fui ~rocurador Geral 
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