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CoMPANHIA DE CARRIS. Luz ~ , F ORÇA DO R to DE JANEIRO. LIMITADA 
(THE RIO DE JANEIRO TRANWAY , LIGHT AND POWER Co .. LTD. ) 

RIO DE JANEIRO ...... ;\,~ ..... DE ...... .... J . ne1r.Q .. ........ DE 194.0 ... -

C C-15. 

EXmo . Sr. Pres1den ,e do Cons o N cton do Trab lho 

A "COMPANHI DE· C IS , LUZ E FORÇ RI DE 

J EIRO ,LI J T ~ " , pelo SE' 1 reprPsentRnt le , nfrt:l - "" s -

nado , ·v m remeter , de côrdo 
,.. 

om a Legt 1 ç o em v1 ôr , a 

esse Venerando Conselho o ncl so or1g1n 1 do 1nqu 1 to d 

n1st tivo que foi subm t ido EL IDIO ALHO , empre do do 
,.. 

Dep rt menta de T ç o Of c1n s , chap 641 . 

JSB/AA 

XO 

N 

Saudaçoes Cord1 1s . 

Â._ 

~qr andes 
rp en nte 

)/ 

~ -~ I 
• secção ernJJ::~L 

cebido na 1. 



CoMPANHIA DE CARRIS. Luz E F oRcA Do R1o DE JANEIRO, LIMITADA 
(THE RIO DE JAIUIRO TRAMW.AY , LIGHT AND POWER Co., LTD. ) 

PORfARIA 

cuc- so. 

o abaiXO assinado~ SUperintendente Geral da 

COMB\NHIA DE CARRIS~ WZ E FORQA. DQ RIO DE JANEIRO~Lr-
. . . . . . . . 

MITADA~ nos têrmos do artigo 1° das Instru~oes baixa -
• ~ .... o 

4as pelo C'onselha Nàc:1onal. do Trabalho a 15 de J\mho de 
•• 

1931~ resolve nomear uma Comissao~ composta dos srs. 
Drs. Ale1b1ades Delamare; Acr1s1o !.Coelho e MCa eyr de 
. 
c-.Clntra; pa.ra o nm de~ na qualidade respectivamente 

de Presidente~ Vice-Presidente e Seeretano~ apurar • 
• 1nquer1to adm1n1strat1vo a aeusaQS.o imputada a ELPIDIO 

• RAMALHO~ empregado do Departamento de Tra~ao e O:t1e1Da 

chapa Ml.~ o qual. VEm faltando ao serviço sem causa jUs

Uf1ea<1a desde o dia 24 de S~tembro de 193'7~ rae'to ess 

que caracteriza a falta grave capitulada na letra "~ 

do artigo 54. do decreto n° 20. 

l9Zl.. 

J de t• de Ou. tubro de 

J .G.de AragãQ · 
Superintendente Geral~ 

Jsstu. 
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ACTA DE INS TAL LA O 

Aos trels dias do mez de Novembro de mll novecentos 

e trinta e nove, numa das salas da secção de legislação Social 

(Secretaria E.Xecuti va) da "Companhia dEi carris, Luz e Força do 

Rio de Janeiro, Limitada", á Ayenida Marechal Floriano numero 

cente e sessenta e oi to, segundc? andar, reunidos em sessão de 
f/1 installaçao os Senhores Doutores Alcib1ades Delamare, Acrisio 

T.coelho e Moacyr de C.Cintra, na qualidade, respectivamente, 
"' de Presidente, Vice-Presidente e secretario da commissao no-

meada pela Superintendencia Geral da referida Empresa (Porta

ria n° CLFC-80, de 31 de Outubro ultimo), para o fim de ins

taurar inquerito administrativo no sentido de apurar a proce

denc1a da falta grave imputada a ELPIDIO ~~o, chapa 641, 

empregado do Departamento de Tracção e fí'icinas, por isso que 

o accusado vem faltando ao serviço sem causa justificada desde 

o dia 2~ de setembro de 1937, facto esse que caracteriza a fal 

ta grave capitulada na letra "f" do artigo clncoenta e quatro 

do Decreto numero vinte mil, quatrocentos e sessenta e cinco, 

de primeiro de Outubro de mil novecemtos e trinta e um,~ deli

beraram designar o proximo dia quatorze do corrente mez, ás 

dez e meia horas, naquelle mesmo local, para a audiencia do 

accusado e tomada dos depoimentos das testemunhas arroladas, 

Senhores José de Souza cord~v11, Antonio ~rasll ~1etrolongo e 

G1ooomo Mario Luiz Mastropasqua, do que se lavrou a presente 

acta, a qual vae de 1damente assignada pelos presentes. 

MCC/NLV. 

~j~&/;/~1 
Aicib1ades D~lamare 

PRESIDENTE 
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.. Forn1. 218 - S. O. P. 16.467 

CAIXA DO CORREIO 571 

Endtreç.o Telegraphlto:· CATALO N· RIO 
Codigos: LIEBER, A. 1. , A. B. C., 6.• 
WESTERN UN lO~ . BENTl.EVS, SC OTT, 

LOMBA R O 

THE RIO DE JANEIRO TRAM\tVAY, LI GHT & POWER COMPANY, LIMITED. 

.. 

AVENIDA MARECHAL FLORI ANO PEIXOTO , 168 

Illmo. Snr. 
José o 

Elin 
Dlstrlc ·o 

nomeado. 

Sclente. 

RIO DC NEIRO. 10 de Novembro de 1939. 

a Cordovl l , 
be iro , 42 c/3 

ederal 

~oudaçõe~. 

~~P.&L.tJ4.~ 
Alc.J.b1a es D 1 

Pre !dente d Comm1s a.o 

JRl.o, \~ de de 19 9. 

'tni cú, ~ 



Fo rm. 218 - S. O. P. 16.467 

CAIXA DO CORREIO 571 

Endereço Teleuraphlco:· CATALON·RIO 
Codiou: LIEBER, A. I. , A. B. C., 6.• 

WESTERN UN lO~. BENTL.EVS, SCOTT, 
LOMBAR O 

TH E RIO DE JANEIRO TRAMWAY, LI HT & POWER COMPANY, LIMITED. 
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168 

RIO DE JANEIRO. 10 de Novemb,ro de 1939 . 

Il o. "'nr. 
t n1 Brasil 1etroluongo, 

Es r aa V lha da avuna, 969 
D1str1cto ede1~1. 

"' ae ente da Cor ,,1s ao 
Compw l a ra in~ 

UPU! ar a pr aeden-
v - b n o no do serviço sem coosa jus t1f1-

11f' do art. 54 o ecr to li'Dero 
e out u ro e 31 ~ e 1mpy d a " IDIO Rt\MA-

LH , omp ]3.do De• artame to de cçe.o e Off1c1na. , con-
Vido-o pa cer r pr xim Terça-Feira, 14 do corr nte 
m z, . á lO e 1/2 h r s , na séde ~sta CO .P h1a, á ven1di 

· chalr Floriano n 168, 2 anda.r, na Secçao de Leglsl açao 
Social (S cretar1 ecuttv ), pa o fim de,como tes temunha, 
depôr no c1 tado 1nqu r1 to. 

Sc1ente . 

Rio,\ 

,.. 
Sa.udaçoa • 

~~Ju& ~ ,/#;~~ 
Alc1b1a es Del~e ) 

Pres1d n te d Co 1s sa.o e 1 to 
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CAI XA DO CORREIO 571 

Endere~ Teleuraphlco:· CATALON·RIO 
Codigos; LIEBER, A. 1., A. B. C., 6.1 

WESTER ~I UN ION , DENTLEVS, SCOTT, fELEPHONE 2 
LO MBAR O 

T HE RIO DE JANEIRO TRAMvVAY, LIGHT & POWER COMPANY, LIMITED. 

.. 

AVENIDA MARECHAl. FLORIANO PEIXOTO, 168 

RIO DE JANEIRO. lO de Novembro de 1939. 

Illmo . snr .. 
Jacomo r1 L z 
Ru 24 d mio n,g 
1>1s tr1cto Fec1erru,. • 

stroP,asqua, 
26, c75 ap.l. 

N 

Sauda.çoes .. 

ld;J~ dfo.~ 
Alei 1ades e amar~ 

Pres1den te da Comm1ssao de In r1 to. 

Sc1ente. 

Rio •....~.~.o..t-·----~~fJ--UIJ-.Io~A~Al....:..t~b.:....:....,.l,{,....__;de 1939 . 

~ 



TERMO ' ASSITNTAD 

os uatorze dias do rooz de Nove abro do anno e mi novecentos e 

trinta e nove, ás dez e meia horas, na secção de Legisl ção So

cial da Secretaria Executiva da companhia de Carris, Luz e Força 

Limitad~, á Av.Marechal Floriano n° 168, nest cidade do Rio de 

Janeiro, reuniu-se a Commissão do Inque i to no~ ada na Portaria 

CLFC-80, de 31 de outubro, da superlntendencia Geral, para o fim 

de apu~ em.lnquerito administrativo a f 1 grave-- abandono 

do serviço sem causa justi ficada - imputada a 
IV 

o qual, nao obstante ter sido notificado, como se verifica do 

documento :tetro, deixou de comparecer, e nem se fez representar 

pelo seu advogado ou pelo advogado do syndica~o a que ~ ertence. 

Passou a Commissão a tomar os depoimentos das testemunhas abaixo, 

do que para constar lavrou-se este termo, que vae devidamente 
N assignado pela Commissao. 

;/&J'a-dd_ d!eku& 
f-~/~~~ p ·~ 

• 

la.Testemunha: José de Souza Cordovil, brasileiro, casado, re

sidente á rua Eulina Ribeiro, n 42 casa 3, Engenho de Dentro, 
, 

sabe ler e escrever, e encarregado da casa de carros no eyer , 

com cerca de 34 annos de t ·mpo de serviço_ na Companhia, promette 
IV 

dir.er a verdade. Inquer1do pe la conmissao, respondeu: que co-

nhece o accusado Elpi dio Ramalho, conservador da casa de carros 

do Meyer, chapa 641; que dito accus do vem falt~do ao serviço, 

sem causa justificada, desde 24 de ·etembro de 1937; que, após 
N 

verificada tao longa ausencia ao serviço por parte do accusado, 

fol e lle procurado por um empregado da companhla em sua residen

cla á a Barão de Bom Retiro no 124, sendo encontrado envergando 

um uniforme da Policia Municipal; ue, inter:r:ellado pela pessôa 
' 

que foi notifical-o em nome da companhia a r.Passum1r seu emprego 



na casa de carros do Meyer, respondeu o accusado que estava pro

visoriamente na Policia MUnicipal, mas que opportunamente, lo 
N que deixasse esse emprego, voltaria ao exercicio de suas tuncçoes 

na companhia; que, não obstant tal declaração, até esta data o 

accusado não reassumiu seu lugar na Companhia, nem se justificou 

perante seus superiores hierarch1cos; que o accusado presentemente 

reside a rua Rigueiredo n° 24; que o depoente presenciou uando, 

ha dias, o accusado declarou ao sr .Robson que não desejava mais 

voltqr ao serviço da Companhia, porque não desejava deixar o seu 

lugar na Policia Municipal ; que, nessa occas1ão, o accusado de

clarou rmis ao sr.Robson que podia a companhia demi ttil-o, porque 

não tencionava elle reassumir seu lugar na casa de carros do Meyer; 
, N I 

que, a vista dessas declaraçoes do accusado, esta o depoente con-

vencido de que, de sua livre e espontanea vontade, abandonou elle 

o emprego que tinha na Com:pémh1a;. Nada mais disse. Para constar 

lavrcu-se esme ten:no, o qual, lido e achado -eonfonne, vae devida

mente assl.gnado pelo depoente e pela Commissão de Inquerito. Não 
N tendo comparecido ao inquerito o accusado, nao obstante notificar 

para isso, fo1 este depoimento tomado á sua revelia. 
J~ o4 'J~..__ ~ 
~;/~~~ 
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2a. testemunha:- .Antonio Brasil I ietroluongo. B s 1leiro, casado, 

resident e á strada Velha da Pavuna, 969, sabe ler e escrever, 

conservador da casa de carros do .Meyer, com cerca de 11 annos de 

tempo de servi ·o na Companh&a, promette dizer a verdade. Inqueri

do pela commissão, respondeu: que conhece o accus do ~lpidio Ra

malho, porque é seu companheiro de trabalho na casa de carros no 

Meyer; que, por isso, está habilitado a informar que o dito accu

sado Elpidio Ramalho vem f altando ao serViço, sem causa justifi

cada, desde etembro de 1937; que o depoente está informado que 

lpidio Ramalho vem faltando ao serviço, desde aquella data, por 

se haver 1ngajado como soldado na Policia unicipal; que o accu

sado Elpidlo Ramalho já appareceu na casa de carros do Meyer, por 

duas ou tres vezes, fardado de soldado da olicia Municipal, que 

sabe o depoente que o accusado ~lpidio Ramalho declarou ao sr. 

Robson, In pector das casas dos carros da Companhia, que não pre

tende mais voltar ao serviço da dita companhia, preferindo ser 

demittido por abandono de mpregp, de vez ·que sua intenção é per

manecer na Policia Municipal; ue sabe ainda o depoente, por ter 
, 

ouvido do accusado, que a Companhia ja o notificou a reassumir 

seu lugar de conservador na casa de carros do Mey:er, sob penna 

de instaurar contra elle inquerito adm1n1strati\O, por abandono 
N N N de emprego; que, nao obstante essa notificaçao, o accusado nao 

reassumiu até esta data sua funcções, o que leva o depoente a 
N ' N crer que sua intençao e nao continuar ao serviço da Companhia, 

preferindo o emprego que obteve na Policia Municipal. Nada mais 

disse. ~ara constar, lavrou-se esse termo, qual, lido e achado 
N conforme, vae devidamente assignado pelo depoente e pela commissao 

N 

de Inquerlto. Nao havendo comparecido o accusado, foi este de-

poimento toma o á sua rJveliá, não obstante ter sido elle notlf~

cado para comparecer aos termos deste inauerito. 

{tn ~CWúài fri?e u u/IJ 

~;/:ad& 4/-~~ 

~p;;;~~~ 



3a.testemunha:- Jacomo Maria LuiZ Mastropasqua, br~sileiro, ca

sado, residente á rua 24 de Ma. lo, 626 c/5 apto I, *JBX' Sampaio, 
s 
sabe ler e escrever, con cerca de 22 annos de tempo de serviçâ 

na Companhia, promette dizer a verdade . Inquer.ldo pela comm1ssão 

respondeu! que conhece o accusad.o Elpid1o Ramalho, conservador 

da casa de carros do Meyer, chapa 641, porque o depoente é tambem 

eJ.1lpregado da d.1 ta casa de carros, exercendo o lugar de carpintei

ro ; que sabe o depoente, de scienc1a propria, que o accusado El

pid.io Ramalho não comparece ao serviço desde Setembro de 193? até 

á presente data, e isso sem causa justificada e sem concent1rrento 

de seus superiores hierarchicos; que o depoente tambem sabe de 

sc1encia propria que o accusado Elpid~o Ramalho se engajou como 

soldado na Policia Municipal; que, ahnda na samana passada, o 

accusado Elpidio Ramalho declarou na presença do depoente ao sr. 

Robson, In~ector das casas de carros da Companhia, que não vol

taria mais ao emprego, porque prefiria ficar na Policia Munic1paC1 

como soldado; que , nessa occasião, disse o accusado Elpidlo Rama 

lho ao sr .Robson que poderia a companhia dem1tt11-o, porque sua 
N N N 

intençao formal era a de nao reassumir suas funcçoes de conserva-
, , 

dor da casa de carros do Meyer; que, a v1 sta disso, esta o depoen -

te convencido de que o accusado Elpidio Ramalho, de sua livre e 

espontanea vontade , abandonou o emprego que exercia na Complnhia. 

Nada mais disse. Para con ~tar, lavrou-se este termo, q qual, li

do e achado conforme, vae devidamente assiglado pelo denoente e 

pela commissão de Inquertto. Embora. notificado para. comparecer 

aos transmites do presente 1nqt.er1to administrativo, deixou o 

accusado de fazel-o, pelo que foi á sua revelia tomado o depoi 

mento 



"" CONCLUSAO 

os vinte e um dias do rrsz de Novembro de mil novecentos e 

;rinta e nove faço conclusos o presente inquerito adrtlnistrativo 

"' ao ·r.Presidente da Cornrnissao e lavro este . 

CHO 

Tendo comparecido hoje perante a Com missão de Inquerito o 

accusado ..)r. "'lpidio ~alho detennino sejam tomadas c;"uas decla -
N 

raçoes immediatamente . 

Rio de Janeiro, 21 de Novembro de 1939. 

1C1b1ades Delamare 
H..!: lD T ' 

Decla.raçÕes do accusado 

os vinte e um dias do mez de Novembro de mil novecentos e 
N 

trinta e nove foram tomadas as declaraçoes do accusado Elpidio 

Ramalho pela rórrna aue se segue: declarou chamar-se ~lpidio Ra

malho, com 36 annos de idade, casE1do, brasileiro, residente á Rua 

Luiza Fjgue1redo no 226 - P. , empregado da "Companhia de car-
,., 

ris , Luz e Força Company, Limitad8", com as funcçoes de canse 
• 

dor, chapa 641, com cerca de 15 unnos de tempo de serviço ; inqui-
• 

rido pela Comm1ssão de Inquerlto sobre o que lhe é itrlputr do na 

Portaria. de fls . disse: que realmente desde 24 de ~et Jmbro de 

1937 se afastou do serviço por1uanto os seus 



N 

diminutos nao dando par~ as suas despezas : que por v rias vezes 

pediu a seus superires augmento de salarios não sendo attendido; 

que por esse motivo se afastou do serviço até a presente data; 

que desde 6 de r~ovembro de 1935 i ressou na Policia Eunic ipal 
N 

onde os venc:lmen tos sao maiores; que durante certo per iodo tra-

balhou para a companhia L1ght e Policia Muni cipal, mas como a 
N 

primeira nao augmentasse os seus sàlarios, deixou o seu serviço 

pernanecendo sómente collocado na Policia Viunlclpal; que, se a 

companhia Light a~1entar os seus vencimentos deixará a sua col-
"' locaçuo na Policia ruunicipal reingressando novamente nos serviços 

N 

da mencionada companhia , porquanto nao lhe convem perder o tempo 

e serviço nue tem na Light ; que não deixou os serviços da com a

nhia Light por ordem superior, mas delle se afastou volunt r1amen

te pelo motivo apontado de serem os seus salarios 1nsuí"f1cientes . 

Como nadB mais di~se nem lhe foi perfUl'ltado, en cerrou-se esse que 

lido e ach do conforme vae assignado pelo declarante e pela Com

missão de 



- 7 -

Aos vinte e um dias do rnez de lovembro de r il novecentos e 

trinta e nove, faço este 1nquer.1to concluso ao r .Presidente da 

Commissão e lavro este. 

J tendo deposto as testemunhas arroladas na acta de 1nstal

lação e sido tomadas as ecla ções do accusado , abra-se vista 

deste Inquer1to dmlnist tivo, tiO dito accus do pelo ornzo de 

8 dias a contar 
N 

o seu sciente por not1fic· ao, para apresentar 

sua defeza e requerer o que lhe convier . 

Rio de Janeiro, 21 de ovembro de 1939. 

lc1u1ades Delam·re 
p I I T • 

~stou sc1ente nesta data do des cho supra. 

Rio. de(jli~J 7-;;:L39. 
• lp1r11 o Réll lho 



CoMPANHIA DE CARRIS, Luz E F ORCA Do R1o DE JANEIRO, 
(THE RIO DE JANEIRO TRAMWAY . LIGHT AND POWER CO. , LTD. ) 

RIO DE JANEIRO • .. 2.? ....... DE.. ... NQYemPr.O. ............. DE 19 ..... . ~.9. 

CLFC-

PORTARIA 

Estandb ausente do serviço , por motivo de molestia , 

o Dr. Moacyr de c. Cintra , secretario da Comissão de Inquer1-

to, nomeada pela Supertntendencia Geral da "Companhia de 

Carris , Luz e Força do Rio de Janeiro , Limitada para apurar 

falta grave att r1buida ao s u empregado ELPIDI O RAMALHO , 
... " nomeio em sua substi tuiçao o Sr. J ose de F. Coelho. 

Rio de Jan~iro, 22 de Novembro de 1939 

r ~ 
Repr~sent:=mte . 

JSB/ AA 

• 



{ * 
I • 

TIDÃO 

Certifico que decorreu o praso ~ssignado ao ccusado 

ELPIDIO RAMALHO para apresentar sua defesa ou requerer o que lhe 

convie~se, sem que tenha apresentado defesa ou qualquer allega

ção e requerido producção de provas. 

Rio de Janeiro, 2 de Dezembro de 1939 . 

. ' , Jose de F. Coelho 
Secretario 

coNcws"'o 

Na data supra faço este inquerito concluso ao snr. 

Presidente da Comm1ssão e lavro este. 

José de 'F. Coelho 
Secretario 

D SPACHO 

Junte-se ao presente inquer1to uma certidão fornecida 

pela D1rectoria de Segurança e referente ao ingresso do accusado 
ELPIDIO N UlLHO naquella corporaçao. 

Rio de Janeiro, 4 de Dezembro de 1939. 

~tk~ Na_//_/A'-P 
Alcibiades Delamare ----- -~ 

Presidente 

JUNTADA 

a data supra junto a este processo a certidão que se 

vê em frente e lavro 

• 
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R LATOR I O 
--~--------------~-

A Super1ntendencia Geral da "Companhia de carris , 

Luz e Força do Rio de Janeiro , Limitada" , pela Portaria n~ 

CLFC-80 , de 31 de Outubro de 1939, nomeou Comm1ssão infra

assignada para promover inqwr1 to administrativo afim de apu

rar a falta grave " b ndono do serViço sem causa jus t1íl cada" 

- capitulada na letra "f" do art . 4 do Decreto n~ 20.W55, de 

1 de Outubro de 1931 , imputada ao empregado ELPIDIO RAMALHO .-

Lavr da a acta de installa ão dos trabalhos da Com-

missão , foram feitas s notifica Ões ao accusado e testemunhas, 
, N 

aquelle p ra prestar suas declaraçoes e a estas para prest rem 

seus depoimentos, em dia hora e logar des1 nados . 

Foram tomados os depoimentos das tres testemunhas 

arroladas na cta da installação , á revelia do accusado que , 

devidamente notifi cado da diligencia , não compareceu e nem man

dou representante . 

Após a tomada dos depoimentos das testemunhas, compa

receu o accusado , sendo, então , tomadas as suas declarações . 

Encerr d a phase probatori foi aberta vista do 1n

quer1 to ao accus do para apresentar sua defesa ou requerer o que 

lhe convi sse , tendo elle deixado esgotar o pr zo da Vista sem 

nada requere~ apezar de delle ter sido notificado pessoalment e 

pel Commissão . 

A fls . foi juntada uma certidão expedida pela Directo

.. ria de Segurança. 

Passa agora a Comm1ssão a elaborar o re1atorio e con

clusão de seu t rabalho . 

I ) - Os depoimentos das tres testemwlhas e as declara

ções do accuc do onfirmam
1
accordemente)os seguint es fac tos : 

a) -desde 24 de Setembro de 1937 até á data .do 1nqu rl t o 

adm1n1st tivo - mals d dois annos consecutivamente - o accusa

do não compareceu o serviço sem causa justificadao 



• 

b) - a usencia do accusado o serviço é 

facto de ter elle ingressado na Policia Munici al, hoje Directo-

ria de .:>e an .. , 
c - o motivo, que o levára a assim proceder, fôra ter 

melhor remunera ão no seu novo emprego; 

d) - finalrrente ,o accusado não está suspenso do serv1Qo, 

mas delle fastado voluntariamente e desde que obtenha melhor ven-

cimento na reza - decl~ra elle - voltará a assumir seu empre~o. 

II - Feito este re o das provas colhidas nos autos, 

a Commi s são: 

1 - considerando que o ccusado vem faltando ao servi o ha m is 

de dois annos consecutivamente; 

2 - considerando ue causa por elle apresentada como justifi-
,.. 

cativa de sua usencia ainda mais aggrava sua anormal situa ao; 

julga procedente a falta grave de abandono de 

servi o sem causa justificada, capitulada na letra llf" do art. 54 

do Decr to n 20 . 465, de 1~ de Outubro de 1931, 1mput d ao accusa-

do IO viALH • 
N 

Juntem-se a este 1nquer1 to a certidao do tempo de servi o . 
do accu ado e sua folha de antecedentes, e, em seguida, seja remet-

tido á dm1nis tr ,.. ão IDnpresa, ra os fins convenientes. 

Rio de Janeiro, 2 de Janeiro de 1940. 

TC/JFC . 

~ .;4/// #I!U/L 
#4r~es Derâmare 

Presidente 

crisio • Coelho 
Vice-Presidente 

__/-/~/~ 
José de F. COelho 

Secretario 



COMPANHIA DE CARRIS. luz E F ORCA DO RIO DE JANEIRO. 
( TH E RIO DE JAN EIRO TRAMWAY , LIGHT ANO POWER Co .. LTD . ) 

RIO DE JAN EIRO ... _Q. .. ..... - DE.. .. JaneirO ........ ............ DE 19 ... 40-

TES E CERTI ,.. O 

,., 
Dnprega.do do Dep rtamento de Tracça.o e Off1cinas, Folha B-44, 
chapa 641. 

Brasileiro - Casado - Nascido a 2 de Setembro de 1907 

Filho de:- José de Araujo Ramalho (fallecido} e de 
Do Beatriz Gomes Ramalho. 

Nome da esposa:- Maria Gomes Ramalho. 

Nome dos filhos:- Yolanda e Beatriz. 
, N 

Residente a rua Barao de Bom Retiro na 124 • 

••••• 
N àmittldo a 28-5-1924 no Departamento de Trac ao e Offic1nas, 

percebendo 700 por hora; como ajud te. 
1-11-1924 ~assou a 750 por hora, como ajudante. 

a 1-8-1925 passou a 850 por hora, como ajudante. 
a 1-7-1926 passou a 900 por hora como ajudante. 
a 1-9-1927 passou a 1 000 por hora, como carpinteiro. 

9-7-1929 passou a 1 100 por hora, como conservador. 
a 9-2-1931 passou a 1 200 por hora, como carpinteiro. 
a 9-8-1933 passou a 1 350 por hora , como carpinteiro. 
a 24-7-1934 passou a 1 350 por hora, como conservador. 

9-10-1935 passou a 1 500 e mais 260 por dia de rea
justamento, como conserva4 • 

VICO A~ 28-10-1939:- 15 annos e 5 mezes. 

Visto,~ 

~~ 
~N J. G. de Aragao, 

Superintendente Geral. 

~~~ • Ferna.rfdez, 
Departa de :Elnpregos 

Charles •A. Bartou 
sup'te do Departa Tracçao e Offic1nas 



TO 

Encerrado, com o relatorio e documento retro, o pre

sente inquerito dministrativo, a que foi submettido ~IDIO 

RAMALHO, faço subir á Super1ntendencia Geral da "Companhia. de 

Carris, Luz e Força do Rlo de Janeiro, Ll.Initada.", e lavro este. 

Rio de Janeiro,l8 de Janeiro de 1940. 

' Jose de·F. Coelho 
Secretario 

D PACHO 

Esta Super.tntendencia Geral está de accOrdo e adopta 

a conclusão do relatorio, pelo que seja este inquerito remetti

do ao Conselho Nacional do Trabalho, afim de ser autorizada a 

demissão do accusado .ELPIDIO RAMALHO. 

Rio de Janeiro,l9 de Janeiro de 1940. 

~~ 
J. G. de Aragao 

Su:t:erintendente Geral 

{o dia 22 do mez de J m iro de mil novecentos e ~uarent , 

f aço os present es utos concl usos o Venerando Conselho Nac1on81 

do Trabalho , p ra dec1s No final , e lRvro es t e. 
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MINIST~RIO 00 TRABALHO, INOÚSTRIA E COMeRCIO 

DEPARTAMENTO NACIONAL 00 TRABALHO 

(3C - 3P.2- O) 
roc , 1364140 . 

, 
_C_.Q D Ã O 

1940 

1~ REIATADOS os a tos do processo em 

I que a Companhia 

I mi tada remete o 

de Carris, L z e Força do Rio de Janeiro Li -

1 or inal do inq erito Q mi atrativo que fez I 
contra Elpidio Ramalllo, acusado como incurso n ali • I insta rar 

I 
nea f do rt . 54 , do dec . 20 .465 , de 12 de outubro de 1931 : 

I 
CONSIDERANDO que, elas prov s produzidas 

no presente inquerito, f cou len mente ev denciad~ a proce-
... 

dencia d s acusaçoes ustentadas contra o acusado; 

CONSID NDO , maia , que o acusado , conforme 

o seu depoimento de f la . 13/14, declar haver preferido 

o de ruQrda da Policia Municipal ao q e exercia na recl m dat 

RESOLVE a Terceir Camara do Conselho Nacio-

nal do Tr balho aprov r o presente inquerito e autorizar a 

demissão do acusado . 

Rio de J neiro , 16 
) 

/' 
FuÍ presente - WJ.J~ 

, 
Publicado no DiQrio Of c al em 

• • I rn_ 

Presidente 

Relator 

Adj . do Proc , 
Geral intSl 



MINIST!tRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COM!tRCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

I ................................................................................ ........................................................................................................................................................... . 



MtNtS T E!R tO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COME:RC IO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

• RIO DE .JANEIRO, O, F, 

Jb 

, 

Transmito-vos, de ordem do Sr. Presidente, 

cópia, devidamente autenticada, do acórdão proferido pela 

TE~~~~~Câmara do Conselho Nacional do Trabalho, em sessão 

inquérito administrativo instaurado por essa Emprêsa, con-

Atenciosas saudações. 



'< . 
MINISTI!RIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMtRCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

RI O O I! .J ANE IR01 O, F, 

·t r 

Sr. 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

presente o inquérito administrativo contra vós instaurado 

___________ , pelas razões constantes do acórdão 

Atenciosas saudações. 
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