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PERNAMBUCO TRAMWAYS & POWER COMPANY, LTD. 

Rua d'Aurora N.o 487 

Endereço Telegraphlco : 

PERTRAPOCO, PERNAMBUCO 

Caixa Postal N.o 282 RECIFE, ....... ~§. ... ~.~ ... P.~.~-~-~p~_Q ___ g_~ ... l .93.6 ......... .. 

Exmo. r. Presidente do 
Conselho Nacional do Trabalho 

RIO DE JANEIRO. 

Nos termos do artQ 11 das InstrucçÕes 

de 5 de Junho de 1933, fazemos remessa a V.Excia., pa

ra os devidos fins dos autos do inqueri to ad-ministratio. 

vo procedido nesta Companhia para apuração da falta de 

abandono de emprego commetida pelo operaria João da Si1-

va. 

Attenciosas SaudaçÕes. 
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3 de Novembro de 1936 • 

.PORTARIA: -

Tendo em consideração que João da Silva , opera

rio chapa n2 255 da Fabrica do Gaz desta Companhia, ha alguns 

mezes abandonou os serviços da Empreza sem causa justi:ficada, 

e constituindo tal :facto :falta grave prevista no art2 54 let

tra -f- do Dec . 20.465 de 1 de Outubro de 1931, determino que 

para apuraçã~ da mesma se instaure inquerito administrativo 

para: o qual :fica nomeada a seguinte cornm..missão õ 

.Presidente :

Vice-Presidente:

Secretario:-

.. 

Manoel Antonio de Paiva • 

J·os~ Franc·isco de Lemos. 

Arnaldo Souto Miranda. 



J 

Inqueri o 1. dmini strat ivo norn 

o intime para, 

i' scol~e , o orneiros 

Rua iern· ndes Vieira, nesta cidade , 

CITAÇÃO 

da Silva, 

e send o alli 

da 
, 
a 

( 15) horas, 

afim de res ona.er a um inqueri to admini atrativo r~nd d o ao rir por ordem d.o 

Sr. Ge1·ent d· citada Companhia , para o fim de a.J)U r ar ful ta de ter c i tu.ndo 

abandonado o serviço da referida ''mpreza, degj.e o dia vinte e doia de osto 

do ano corrent e, se11 causa justificada, constituímo tal futo falta grave 

prevista do art . 54, letrrJ. - f -, <lo Dec . 20 . 465 do 19 de outub:r.·o de 1931 • 

.I''Tanuo outro sim que e ê c i nciu ao c i tund o e que ae !)oderá fazer acompanhar 

de seu advogado , ou ser assistido ~elo wivoga o ou representante do Síndica-

to a 4.ue_x pertencer, sob ena de se proaeguir com o seu aã.vo ado ou com o 

advogado ou reyres(..ntante do .;indicato , ou á revelia, se estes tarnbem não 

comparecer • 1J ter1.üno ainda uc que ae cicntifi4.ue o citando de que as 

testemunhas LUC t em de deyor e que :para esse fim notificadas, 
..., 

sao as se-

guinteac ugust o Gonçalves da wilva, ~ncarregad o de transporte de materiais, 

.José Gomes da oilva, Fiscal de instalações e l.lunoel .José dos uontoa, Jnoar

rcgado de iluminação :Publica. O ue cumpra. •' eu , ...; cretario da Uorni asão , 

servindo de escrivão , escrevi e fiz dat i lografar o pre ente manda<lo , que vai 

"' lJOr mim assinado, pelo dr . Manoel antonio de l'aiva, Ire sidente e Jelo wr • 

.Jos é Francisco de Lemos. V cc-Presidente da aludida Uomisaão . 

Recife , 13 de Novembro de 1936 . 
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1 .ADO lll!.: CIT Ç.ÃO 

as quinze (15) 

mandado abrir 

yor ordem do ..)r. Gerente da citada Companhia, com o fim urar a 

falta atribuída. ao empregado da mesma 'mpreza, sr. João du ~ilva, 

operaria chupa 255, q_ual seja u de abandono de serviço sem cauza 

justificada, constituindo tal fato falta grave revista no art . 

54, 1 tra -f-.. do dec • .20465 de lQ de Outubro de 1931. 0 (iUe CU!lj,)ra • 

.Gu , Arnaldo .;;outo de !li runda, secretario da lJotnissão, servindo de 

escrivão, escrevi e fiz datilografar o presente mandado, Y,ue vai 

yor mim assinudo, pelo >.»r• Huno e 1 n.ntoni o de Pai Y a, ;pre sid.ente e 

pelo ~r. José Fru.nei se o dt. Lemo a, Vi ce-:Pre aidente du aludi a orni a-

"" sao. 

Recife, 13 de Hovemoro de 1936. 

residente. 
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· ~~ 
'omissão de 

. llli.ADO DB OI T ÇÃQ 

O Sr .• Manoel 

Inquerito 

em 

corrente mez, 

td • , si tu d. a a Rua 

as, afim de d O!)Or em 

um ndem do ~r . Gerente 

da mencion da Companhia, com o fim de a.11urar u falta atribuída ao errt.Pre"~ 

gado da mesma 'mpreza, ~r. João da lva, operario cha.11a 255, qual seja 

a de abandono de serviço se111 causa justificada, conati tuindo tal fato 

falta grave prevista no . artg 54, letra - f- do dec. 2 465 de lQ de outu• 

bro de 1931. O ue cumpra. Eu, Arnaldo ._.outo de IJ:irarxla, Jecretario d.a 

Comissão, servindo de esc ri vão, esc revlb e fiz datilografar o presente 

mandado, que vai por mim assinado, pelo Jr . Manoel ntonio de Faiva, 

residente e _pelo ·r. José Francisco de Lemos, Vice-:Presidente da alu

dida Comi aaão. 

I 

~ 
~· -~~J!P~~ ~ /f)tf 
cJ!/~L~<t#b'atu .c?~ 
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r r . C04,UOÍ roa, o 
r 

or encontrado, e sondo 

I 

. dmini atrativo mandado instaurar por ordem do r. ('d!erente da citada 

Companhia para o fim de apurar a f· lta atribuída ao em~regudo da mes

ma !J"npreza, ~r. João da · 1 v a, operaria chaya 255, qual aej a a d c 

abandono de serviço sem causa justificada, constituindo tal futo fal-

ta grave prevista no art. 54, letra -f- do dec. 204ó5 de 112 de utu-

bro do 1931. O que cumpra. Eu, Arnaldo 'lauto de Miranda, ;;;ecretario 

da Comissão, servindo de escrivão, escrevi e fiz datilografar o pre .. 

sente mandado, que vai por mim assi~do, pelo Jr. J.Tunoel ·1tonio de 

l'aiva, Presidente e ,l,lolo r.;r. José Francisco de Lemos, Vice-}Jrosidente 

da aludida • omi asüo. 

a rio. 
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Recite, 23 de B'ovembro d 

Ilmo. snr. 
Gerente da Pernambuco Tra aya & Power Co. Ltd. 
Nesta. 

Afi de fazer p rte dos autos do lnqueri to 

,MiministratiT a qu esteve respoulemo o anr. João da SilTa, -

pregado ohapa 25;, da :rabrica do Gaz, a Comissão abaixo assina4a, 

solicita d v. s. u certid-o do t pode rviço do acusado e 
.• 

bem assim a au folh de antecedentes, com todos os elogios pu

niçÕes, interrupçÕes de serviço, licenças, . faltas e exonerações, 

tudo conforme o di lfPOato no art. 110 daa Instruções para o Inque

ri to AdministratiTo, de que trata o dec. 20465', no aeu art. 53· 
\ 

- . 

• Comissão. 

~4~~~d~ 
Presidente • 

. ~~L~ 
( ~~ . ' 

cretario. 



O &r. Gerente da Pernambuco T:ramwaya & P,;/g;r 

O~ Ltd. designou,. em dlata de trez dl.e Novembro do ano de mil 

novecentos e trinta e aeia, conforme consta da portaria á 

fls. ,. a Comissão abaixo assinada :para apurar a falta atri

buida ao sr. João da Silva, empregado da mesma Companhia 

c:omo oficial de reclamações a :B'abrioa do Gaz, com onze (11) 

anos de serviço, o qual, por ter sido transferido para outro 

logar de categoria inferior ao que exercia, ausentou-se do .. 
serviço de.-1e o dia vinte e dois de Agosto do ano vigente. 

A Oomisaão instalou-se no dia treze de Novembro de mil nove~ 

contos e trinta e seis, na aala da Escola de Motorneiros, mar• 

e:ando o dia dezenove do mesmo mez e ano :para o interregatorio 

do acusado e inquirição das testemunhas arroladas, em numero 

de trez (3). o acuaa4o foi intimado quando encontrado no PaM 

teo d!a Enoruzilhaia, no dia dezesete (17) do mez de Novembro 

deste ano afim de responder a este inquerito, sendo, nessa 

intimação, respeitados todos os preceitos legais, dando-se 

ciencia ao acusado de que se poderia fazer acompanhar de seu 

advoga.dJ.o ou do representante do Sindicato da classe a que per

tence. No dia dezenove de Novembro d:o ano de mil novecentos 

e trinta e seis, compare~eu perante esta Comissão, sem se fa• 

zer acompanhar dle seu advogado ou representante do Si.rxlicato 

de sua classe, o acusado João da Silva,. juntamente com duas 

das testemunhas arroladas, não tendo comparecido a terceira ,, 

o que somente fez no dia imediato. No mesmo dia procedeu-se 

a qualificação e ao interrogatorio do acusado e tomou•ea o 

depoimento da primeiza testemunhas. E, em virtude do aQ;.ianta• 

do da hora, foi determinada a continuação doa trabalhos para 

o dia seguinte. no mesmo loaal, quando fora.rn ouvidas as tes

temunhas restantes, deixamo o acusado de comparecer. 

ouvida a pltima testemunha. vieram os autos 

conclusos a esta Oomissão, para que fosse feito o relatorio 

do processo. 



., 

.; 

- !l -

o que tudo visto e examinado• 

Oonaiderando que foram observadas todas as 

dades legais neste inquerito adlministrativo; 

Consideramo que todas trez testenunhas 

mee ea afirmar. que a ausencia do acusado cio serviço. foi motivada 

pelo flÍto de sua transferencia do logar de oficial de reclamaçÕes para 

o d a c-ategoria inferior, de aJudlanter 

., Oonsiderand.o que, ellilora conste, que easa transf'e• 

rencia foi determinada por irregularidaies no serviço por parte do acu• 

aa4o, irregularidades essas que, não foram, todavia, confirmadas .Pelas 

testell11nhasa 

Considerando que o acusado, por 'Varias vezes. dlep..jis 

de sua ausenoia ao serviço, procurou entend6Jbantos com os seus auperiow 

res. na Fabrica do Gaz, com o intuito de voltar ao seu primiti o logar, 

conforme declaração a terceira testemunha em o seu depoimento ~ fls. 

Considerando que todas as trez teatemunhq,s, declaw 

ram, a um a& tempo, que o acusado, quer ~omo empregado e quer como 

companheiro, sempre se houve com a devida correção, 

Considerando que a primeira e terceira testemunhas, 

declaram, em os seus depoimentos ás fls. lO e 13, respectivamente, que 

o acusado, por algum tempo. trabalhára sob sua direção, e que, nes e 

periodo, cumpriu seus deveres com toda regularidadea 

Considerando finalmente que somente para se manter 

é que o acusado procurou desem.penhar, fcfra, sua profissão de ohauf'feur; 

A Comissão é unanimemente de parecer que não procede 

a falta que é imputaP.a ao Sr. João da ,Silva. 

E dete~na, assim, que Juntando•se a este relatorio 

a c·ertidão do tempo de serviço do acusalilo, seJam estes autos inoonti· 

d , -nente remeti os a aP.ministraçao da Pernambuco Tramwqus & Power O" Ltd. 

para os devidos finso 
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PERNAMBUCO TRAMWAYS & POWER COMPANY, LTD. 

Rua d'Aurora N.o 487 
Ende reço Telegra phlco: 

N.o ... Je.ª .l.9.~r.T • .......... 

RECIFE, ...... ..... 1 .... ~! ... d.oz.~'!'~~~ .. A~ ... ~ 9 3. h ............ r. PERTAAPOCO, PERNAMBUCO 

Caixa Postal N.o 282 

.. 

Ilmos. Sra. 

Yembroe da Comissão do Inquerito Administrativo na Fabrica do Gáa. 

NESTA. 

baudaçÕea 

Atendendo á solicitação dessa comissão, contida em oficio s/n, 

datado de 23 do m3s de novembro p.passado, com referencia ao tempo de ser• 

viço nesta Companhia, do ~r. João da Silva, chapa 255 do nosso Departamento 

da .J.t'abrica do <Xas, que se acha atualmente respondendo a use inqueri to admi-

niatrativo, cumpre-nos informar que o r ferido operario foi admitido ao ser

viço desta Companhia a 5 de outubro de 1925 (Mil novecentos e vinte cinco), 

conforme consta do seu Boletim do Pessoal. 

fteep itosas saudaçÕes 

Gerente • 



~ • 

~I 
- _ , ---



Não obstante a digna Commissão apuradora da ~alta im

putada ao empregado João da Silva1 objecto do presente inqueri

to , haver chegado , unanimemente , no seu relatorio de ~ls . 16 

e 17, á conclusão de que improcedia a referida falta , esta Ge

rencia deixa de ordenar o archivarnento do inquerito para man

dar seja elle encaminhado ao ~onselho Nacional do Trabalho a~im 

de que este julgue e aprecie o caso . 

De ~eito , a conclusão do relatorio está em manifesta 

contradicção com os elementos de prova constantes dos autos . 

A falt a grave Lmputada ao empregado João da Silva foi 

a de abandono do emprego , e tal ~alta , mais ainda do que pro

vada , está con~essada pelo proprio accusado no seu interroga

teria de ~ls . 9/ 10 . 
.. 

~ · de se notar que o accusado nao apresentou qualquer 

de~eza ou prova a seu ~avor . 

LLmita-se elle a declarar no seu interrogatorio para 

explicar a sua ausencia do serviço , já longa de varies mezes , 

que deixára de comparecer ao mesmo por estar sendo perseguido 

pelo seu che~e immediato , Snr . Pedro Clericuzzi , e nao se que 

r er sujei t ar á trans~erencia do legar de o~~icial de reclama-
.. 

çoes para o de ajudante de encanador . 

~onvém, entretanto , salient8r , pois é ainda o proprio 

accusado quem o con~essa em o seu inter ogatorio , que do cto 

de seu superior irnrnediato trans~erindo-o das funcçÕes de o~fi

cial de reclamaçÕes para o de ajudante de encanador , não re

correu elle para qualquer autoridade superior na Companhia , e 

menos ainda formulou qualquer reclamação perante autoridade do 

Ministerio do Trabalho . Limitou-se elle , em ~lngrante gesto 

de grave indiciplina , a simplesmente recusar suas novas funcções , 

deixando de comparecer ao serviço , para apenas 48 horas depois 



2 . 

como ela uffe@. p_~ de deliberada sua t r ansferencia , matricular- se 

num automovel de praça nesta cidade do Hecife , e como chauf eur 

vem trabalhando desde Agosto do corrente anno, ha quasi quatro 

mezes revolutos , (vide fls . 1 e 2) circmnstancia que de sobeja 

evidencia e pouco apreço que votava ao seu cargo nesta Empreza 

e o pouco empenho que mostra em conserva- lo . 

A digna ComMisaão de Inquerito afastou-se , portanto , 

data venia o diz esta Gerencia , do ponto que expecificamente 

lhe cumpria investigar. 
.. 

Parece ella ter se olvidado que a accusaçao feita a 

-Joao da oilva era a de abandono do emprego, para entrar em in-

daga~ÕLs sobre as faltas que anteriormente haviam valido ao re

ferido empregado consecutivas suspensÕes no seu cargo de offi 

cial de reclamaçÕes (depoimento fls . 13v. ) e por fim sua remo -

-çao para o cargo de ajudante de encanador. 

'l'aes faltas , entretanto, não consti tuiram o obj e c to 

do inquerito . Por occasião dellas , a Companhia se li~itou a 

punir o accusado de maneira .mais branda , suspendendo-o por al

guns dias e, finalmente , transferindo-o de serviço . 

A transfcrencia , entretanto , e jsso 
... 

curial , nao foi 

feita com reducção de salario do accusado . Continuaria elle a 

perceber o mesmo salario, apenas a sua actividade seria empre 

gada em outro serviço no qual não l~e seria permittido conti-

nuar a reincidir nas faltas que vinha cornmettendo . E nem si-

quer e~ qualquer f alha deste inquerito , pelo accusado ou qual -

quer testemunha, foi allegado que os seus vencimentos nas funcções 

de ajudante de encanador seriam inferiores aos de official de 

reclamaqÕes . 

Nem se diga que o logar de ajudante de encanador seja 

essencialmente um posto inferior ao de officjal de reclamações 

ou incompatível com a situação e a capacidade do accusado • 
• 

Ambos são urrares de servi~o manual • Em ambos t eria 

o accusado de trabalhar com as suas ferramentas . Anteriormen-

te , já fôra elle ajudant~ de encanador. 



Como of'f'ic,ial de reclamaçÕes 

3 . I 
tinha o accusado po~ . J.-, l 

f'uncção ir á casa de consumidores da Companhia fazer os rep~

ros nas suas respectivas installaçÕes que fossem reclamados . 

Como ajudnnte de encanador , teria elle que tral alhar da mesma 

forma em ~nstallaçÕes de gaz . 

Apenas , estaPia sujeito á maior vigilancia , impedido 

de faJ tar, como vinha :fazendo, áo cumprimento das suas obri-
.. 

gaçoes . 

~ :foi tão somente porque tal situação não lhe convi-
... 

nha , por interf'erir com a accumula~ao que o accusado pretendia 

:fazer do seu officio na Companhia com o seu officio particular 

de chauf'feur , em prejuízo do primeiro, que o accusado , indis

ciplinadamente , recusou suas novas f'uncqÕes , abandonando o ser-

viço da ~ompanhia . 

A lei assegura ao empregado a estabilidade no emprego , 

e como tal outra causa não se p6de entender sinão o direito de 

trabalhar para o mesmo empPegador' em occupaçÕes compatíveis com 

as suas forças e as seus conhecimentos . 

'l'al estabilidade não pode ir ao ponto de tolher ao 

empregador a liberdade de transf'erir um empregado de uma para 

outra funcqão sem prejuízo de seus vencimentos , maxime sendo 

arnbas quasi identicar- , como no caso deste inqueri to , oara at

tendcr ás conveniencias do serviço . Decidir de ~odo contrario , 

seria collocar a administração de uma empreza na contingencia 

de ter que manter eternamente em determinada func~ão mn empre

gado que nella venha se revelando incompetente ou desidioso , 

sem que lhe seja licito desr,-ina-lo para outra em que elle pos-

sa melhor desempenhar os seus ser i ~os . 

l•'inalrnente , insiste a digna Cornmissão no seu relataria , 

sobre os bons antecedeu tes do accusado . Hoje em dia porem , o 
• comportamento dos empregE\do s precisa ser examinado em dois pe -

riodos bem distinctos : antes de completarem dez annos de ser

vi ço e depois de completarem esse período ~ue lhes assegura a 

eatabi lidade . 



T 

·' 

4 . 

Mgitos ha que emquanto podem ~
0-

'c---' J 
ser demittidos livrem nte , 

observam rigorosamente o caminho do dever . Logo, porem , que se 
... 

julgam garantidos , nao tardam a delle se afastar . 

E no caso deste.s autos é symptornatico o procedimento 

do accusado que tendo completado em üutobro de 1935 dez annos 

de servi:;o nesta Companhia , em Dezembro de 1935 dois mezes 

apenas depois , fazia exame de motorista e tirava carteira de 

chauffeur na lnspectoria do 'í'rafego .tJublico do Recife , e esta

va tão identificado com a profissão de c~auffeur que , confessa

damente , em 48 horas , depois de transferido de funcçÕes , se 

matriculava nu.rn carrp de praça, e vem trabalhando c·omo chauffeur 

durante os longos mezes em que se conserva ausente do serviço . 

~rovado como está o ab$Ddono do serviço , ou quando 
.. 

mais nao seja , o acto de evidente indisciplina do accusado re-

cusando - se a acceitRr a sua transferencia , transferencia fei 

ta sem prejuizo dos seus vencimentos e para funcgões de nªtu

reza praticamente identica ás que elle desempenhava como offi-
.. 

cial de rec amaçoes , parece a esta Gerencia perfeitrunente ca-

racterisada falta grave que justifica a demis são do accusado . 

O EgregioZio1 eho melhor decidirá. 
/ t:'A ~ .b-/~~-

flfí. 13UCO TRA~IAV(~tR bo.t 
. ~ 

.. 
OERBNTB ·~ 



~ .. 
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.. "&TO-Ao &w. g;y. P~ ~ 

. . wiltm iJJ ~-~ 
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/o ~ . ./f.?.eJ9 a~~tú.y5útéi. -. ;..o-1/',~! c-c~t. 

Em 6 de ./~.~~-·~ .... de 98?:. 
___ .j'~d" C{~;i) q>/t/4~~dr, Ár-cu"" 

Directo da 1. • 1 • 

. .. 
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I SBF. 

9 r.l.Jr 11 7 

r • Ge 1 en t ~ d ~ rn mtiuco Tr~ ~ys : o ."r co pany 

7'Uõ ur r, n • 487 - · tec..:.J. e 

:fim · e 1 wt1 u1r evlüo ter te o .. aut os do i n-

quer to : d l n1~.tr~:.l o _n.:J 1 r : o c mLr· o t ca1on r o 
,.. 

Jo"' de") s tl v,. c :r!' ... Jinh·:., ( o r ~~3 ..,: .tt. r eza co o o r-
f 4 () ••• CJ O !1 . •~ .. :::> . • • , ue 1:.:> d' uezembro do " no findo, o -

1clt o vo~sns pr·ov. rc1·s no s·r t t o de er r ett1da . 
' 

:1 o~ ta c cr t r· , : den t ro do p. zo ue 2 dl , cont dos 

... "'bl ~ nt o t.o pr sente , ,. !ol h i de nteccd .r 

te l·O rc f_ ... é! o f nc 'iO tl' r o . 

.. 
I 

I 

.. 
t t enc s s ''t ul1· coes 

( O. . .L O ,,o: . S) 

1r ec t or GG ·· 1 < necr t r1a 

• 



• 
br1l 7 

1- b1 /37-17. 26/3 • 

"" ;.,r. Jo·o d S1lv 

Vo 1 t o •r; " • n ~ 26 -

PC 
1d 

e o do r . r e 1d nt t ndo e V1 t 

o reouer1 o p 1 o cu or1 no utos o pro-

c o m cu co st lt t tlvo cont 

lnst ur o p 1 ·o r co p -

u t e o pr·zo de 

• or-
de d l z r es no r fe-

r do au os v o 

cr t· n ce ··r1 V1 t • 

~ t enc os s s ud ç 
.., 

(OS. 

D1r ctor Ger 1 1 

.. 
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PERNAMBUCO TRAMWAYS & POWER COMPANY, LTD. 

Rua d'Aurora N.0 487 
N. o ... J:!?.QO.~:r.;r.t! ..... . Endereço Telegraphlco : 

PERTRAPOCO, PERNAMBUCO 

Caixa Postal N.o 282 REICFE •... 9. .... de ... J.ulho .... de .... l9.3.7 ............ ...... ............. . 

Illmo.ônr. 
Oswaldo Soares 
Director Geral da Secretaria do 
Conselho ~acional do ~Tabalho. 

Accusamos, pelo presente, o recebimento., em 5 de 
Maio, do officio de v.s., datado de 9 de Abril (1-515/37-
17-326/36), em que solicita desta Companhi~ a remessa da fo
lha de antecedentes do nosso empregado, Joao da Silva, sub
mettido a um inquerito administrativo por nós enviado ao Con
selho Nacional do ·J:rabalho com o nosso officio no 2425-PT 
de 16 de Dezembro de 1936. 

ôão os seguintes os assentamentos do referido em
pregado constantes de nossos archivo~: 

Data de entrada na Com2anhia: 5 de Outubro de 1925 

(admittido eomo ajudante .de encanador, ga
nhando $360 por hora) 

.Promo.vido a official de . r.~clamaçÕes em 26-10-30, 
ganhando $650 por hora) 

SuspensQ de 15 a 22 de Fevereiro de 1936: Motivo: 
Nao attenaia · as ~ notas das reclamações re
cebidas, dando-as como concluidas. 

ouspenso de 22 de .r·evereiro a 5 .. de Março: Rebelou
se contra o chefe de segçao no momento em 
que era obs~rvado por nao attender as notas 
de rec-lamaçao. 

Augmentada a taxa horaria para $880 em lO de Mar
ço de 1936 em virtude do augmento geral de 
salarios concedido pela Companhia por for- ~ 
Ça da clausula de contracto celebrado em 9 
de Março com o Governo do ~stado de Pernam
buco. 

Suspenso de 20 a 25 de Abril. Motivo: Deixou de 
fazer o serviço que lhe competia, abandonan
do-o, para. comparecer á festa de N. S. dos 
Prazeres, somente se apresentando no fim do 
expediente,em estado de e~briaguez, offen
dendo o chefe de sua secça2 ao ser pelo mes
mo reprehendido,esomente nao tendo aggre
dido physicamente o seu superior devido á 
intervenção de terceiros. 

~ransferido pa~a as funcçÕes de ajudante de encana
do~ por vir trabalhando insatisfactoriamente 
c{:~o ~fficial de reclamações, em 22 de Agos-

m . .. 
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. to de ~936. esde esse dia não mais trabalhou • 

Companhia pede, outrosim para annexar & presente 
uma certidão da Inspectoria Geral do Trafego PUblico de Pernam
buco, da qual se v3 que em 20 de Dezembro de 1935, pouco mais 
de 2 mezes depois de completar os dez annos ~e serviço na Com
panhia João da Silva (que tambem EB chama Joao Domingos da Sil
v ) obteve a carteira de motorista profissional, e que o mesmo 
em 24~de Agosto de 1936, dois dias ap6s a sua transferencia de 
funcçoes, matriculou-se no auto no 1923, e desde essa epoca tem 
tr balhado constantemente como oh~uffeur. 

alemo-nos da opportunidade para apresentar a v.s. 
nossos protestos de muita estima e elevado apreço. 



R. 8G9 A 

INSPECTORIA GERAL DO TRAFEGO PUBLICO 

f." SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA 

ESTADO DE PERNAMBUCO CERTIDÃO 

Cert ~ co, por haver sido raquerido p61a The Pernambuco TraT 

ways and Power Company Limited, á pet ção ntunero sete mil setecentos E 

dezoito, que João Dominr,os da Silva é prontuari do nesta repartição S( 

o numero sete m J ~ento e sessenta e sete como motorista prof s onal: 

~ue o teve a sua carteira de hab 1 tação em vinte de Dezembro d m 1 

n v centos e tr nta e c nco; que se matr culou para d r ;ir o automovE 

"" ..numero mll vinte e tres em v .nte e quatro de gosto de m~ 

ovecentos e trinta e seis, d ndo ba xa em se::t's de Outubro do mesmo â1 

que o mesmo continua exercendo a sua proriaaão de motoriáta e que pre· 

aentemente se encontra matr culado para d ri ir os automovei numeras 

~ois m 1 qu nhentoa e aetenta e três, dois~~ q entoa e setent e 
, , N 

quatro e doia mil e seiscentos . O refer·do e verd de . Dou ~e. Secçao 

llnic , aos vinte e dois dias do mês de M io de m 1 novAcento~ e tr1nt' 

• 
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M. T. I, C . - CONSE L HO NACIONAL DO TRABALHO 

1/ lô os to 7 

1-1.373/37-17.3 6/ 6 

Sr . Jo ... 

;~ o ~ ~dlc~to d 

A ril t rl 

t o r 1zo n~ 51 

mbuco 

lc.t .r ndo os ermo~ do off1c o ~ 1-516/37-

17 . 3~6/ , ue 9 de ' br 1 • ss do, co nlco-vos, de 

ny 

orc1 m elo r s d ..... nte e co ro~ld de com o r uerl-

do . 1 ~ Procur do 1 Ger 1, ue t d s o r zo d~ 20 di~ , 

contadon do r c.b .mP.n o dest e , r or rer cer s r zõ ~s de 

cf s u . u .., ... rdes no 1n u rito · dm1n1 tr t1vo a ou res 

ondest s nu em mbuco T Po er om 'n ted 

est·n o oc: ct 1vos ·ut os voss 1 ~ os1 :o, n st 

cret ia, ·r a n cess ria v1~t. 

..., 
ttenc1os s saud coes 

st ilho) 
,., 

D1rector ~e s cçao, no 1rop d1men o do 

D1r ctor G r 1 
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F6rmrz16 N. • 3 U • #1. s SERVIÇOS T L ~ FIO 

Aó!IIIMe l ~~ cb ~co; mas ~ ;Je l)qex"tusttrdlt 4. ~c~ .:. ~('!! -"~ ~~~:Dlf 
(l) T~ pvtitu!~ onfinn!~ S:o O!l t~~-- • <h ·tne"O r=s-a~- Póden ~ ~~ ft'l:l ~clara 4li!S 
em fmgnagem secreta. A lingtU-gem llecrd!l ron~cicnada t;:,mbem IICGencnt<Ína de ridl;e coa cu~ Tarifa no !SCTVlço interior: taza 6sA,. li<"" al'"UP" 
de 50 palanas-bxada! ou fração em cnda td~r-amll, 1$000; tRCA d.e ~rso, por palavr-a.. e3 telegrama com p~rt::'tti'SU denb-o do mesnw Es'-..a-.h; 
amsiderando...,e o Distrito Federal i:ncluido no Gt:>do do Ri:, d.., j ane.ro, ;IO:>; t.-..::e de p=ry;Q, por v-~-r-a. et"1 telegrama C').!n ~~~ entre 
d_?;S e mais .Est4das, $200. N.o se:riço intem~~--i~n:•l. ~ b:x& do teiegrama em iin;;u~em se~~ a (oonvencion~.C;t vc CD!'~)~ do nb.~tiu~tt> .!e 413 % 
sobre a tanb no:-mal ou ordlnártn . No aen"lço mt=or, ll!: b!.::l: ... !l d<- ~ercu..._ e a JU& dus tetqr-arnl!ll em cod;go ~ C.D.:$ elt:> H :mesxn ... ett~ e!lU" 
merades &pi.Ícllvcis ao teleJ!T1lma particulnr o.,.Jínário em hg·u:>ç=\ clara. N'> se:-viço intero:tcic.nal, "~ taxq dns td~3'llll:S O!'âinkioa rl1o md:if~ 
f! r.ulam d~ pcls a pt!ÍS. A:. .-stnções tdeE~iiicaio ~uem tAri!~ e:;pcciais p..u oritnt.,çSc do p~bhn neste p:!.: tictlar. 
!2) Te~~ran~ IU!mn:ro • _l~urllanos. :&tes t~t"Sft=u !!{, v.o ~~ ~ lin.,""~ .cJ,~re. T,.r;Úll: .t;t:rr:-~ ~ ~~ ~tl 
.2.'> pttla'rt"as taxadas. l :$01Xl; tnxn ad!c:;or1al de c!lda pah.vra ex~ent~ 5100. O s~ço m~~rbano e Um!t.ado 43 h:m•datie. VJn.!lh~ oome Re:óle 
e Oi.r.dn, Cachoeir.:. e São Fclix. Vitór:a e 'rua Velha, nesruo qu~ estejun <ml Estodo.o diferer.tes, como P~~ em Al.:>gÕ~ e·~ ~ eg Se~.·lõ~
As Ú~~ t:"per~es a~6riag &d..:';sd~ n~ fe!eg-;-em"S urb~ncs ~ inlcrorbanos ~o •. ·~po!~ p:l.g~ {RPs) ~o exp"esro _P"-c<TO (XP) •. Nrn, ~ ~b a 
mclbpltodade ae endere~ pe!o s;s~e:na de cop•as (Tfvb:). Noa td~r~!!l:l!S urb=os e mtemrhano:t oe ter-.o :sual paro div.,-.~.n dcstm.atános a tu" 
a cobl·arst'!'~_ a de tantos tdeG":-at:Jas qu:tntos os endet-eÇO!I. Não é, à1> C!~::> modo, aceita a nr~~ncia QU - D - COII ~1esno'rlas destft ~..cie. · 
(:i). Tctcgn~r.ns aergcmtos cu - D ~. <h te!eg-ramM o.rc:-d::; pa~am. o duplo da taxa de pet"cuno, aem aumento ca.t=A fixa de 1$00'). 
A m$oçêo de serv;ço ta:s.ada próprio. 1: = D -, qne ..-:Je uma pala-vra-t.u:..da e é posta. na minuta. &nt~ do =d~;o, no lu:~r a it'30 dc:stin.ad;> . 
No sCM"iço inte-nl!Con:U tamh= está a u.,.g:wcia sujeita ..:: p~ament.:t l-o dup\o d.s í::u:" de per=rso . 
(4~ Tol~{!ril.ltmS C:Ví?i~dos. ou - T~ --. Con:~~te o co~ejo nll ~9'10 dn ~lepama ~~ ,apnrdhos ~'!"a 1!1D.to< f.d.;:ücb<le de - ~ 
lilll'::!io. Os tdC>;ram~ cotqM!os pa~am. alem da t=>~ roW do tei~ama. m.us 50 % aa t.a.w ordinana Je =1'>10. A t~n ru:a n5o c::ntr8 no i;:al
cul.o b ta:ta do cotejo. Nos tdeg:o.rr.a3 urgente;:. a taxa do rotcja é Cl.lcu!ada sebt"C a ta..-i.fa .imples e não sôb:-c ~< dupi·c.~a . A indi.:;ação de ftlr"T:ço 
lF:<ada corrt"<:ponde'lte é .,. TC =, que vale nma pabvra-t=s.di\ e d~ aer iascrita no luga:r 76;r.io. ades do es>dcr~, tU\ mirct.a do telC['mm&-. 
1.6) . Avr.>D d~· ra-;~p~o pol11 te:t:gra·?c e;t '"' ~ -. O e:peJidnr ,d~ ~e!~ inte_noc ou extcnor p-xlerá .=- ,.....=~~ pelo !c'~wsí~ c~ 
pelo corre: o da hora ~ d1> dia em que seu telegrama fór entregue no d~amtimo. t)arn I '!aO, m;lcreve,--l •nt-s <lo euue;~ oo !ug~,. P:-0?:-x>. A indi
c..,ção de sen·ico íaxa.d11 - PC = si desejar que o avis!) de receoçiío llie seja dado pelo tdégry<fo., e a de - PCP ,.,. si desejar cpe sej'l postal o &Tos> 
de rc..~ção. Cacb <JUa! dessas indicações vale uma paiavra-hnada. Na a~ d.e recebimento ~lo te!ég:-a:O on ""PC =,o cn.'~~Q da taxa do a-viau 
t!c r~qJÇi;o s,e~<Í i1p1Gl ~'R de t.e!eg~am;t ord.in:í~o de seis palaV"Tas, &em ~·fixa. ~me m~mo de;ti~ e pela m<.'lrnl~ TÍ~ do t.el~am;'!, em q= (;:;se 
ae;v.ço aces~o"o for pew~o. A ta "ta ao a.-.so ae recepç:!o -PC - ~ em tturuquer =• n. da tarifa plen~ <'U or-di.n.9-•l!.r s;:;& qual tor a natm~ 
Jo telegrcma a que o a..,.:so se refira (tt~€'""te, pret~c·ico, etc.). 
?6J A~:ls, d~ .-e.:~~3o ~;~ eonçío cu - PCP -. s· " &C<"~ de r'll'W:d.,;mento f& da!:b ptdo t10~ oa - PCP - {~ ih:m ne~'n:-) 
a tll%\1 do :-·:;~" Jc •·c:'-epç&o se•á a do porte e resist.-n d" cor.eie>. ~./' 
v) T~i!:gr.:m·!;;.s 1!:-etf::ido:. cu = LC ~. Es~a e.;p<.c .• e .i e td~~ ..S <!:riste no ~:men int~mtnaL Os ~"4;:-:nn.:t!! p~àos ~~"::R 
!l~r ~~gi,!;~ ~ ~~.~u~e'31 clara e DU'03. só c Ún~ca Üt" $11" . Grui)OC de ~!ga~...cot.."S e ~~~<;s :sb:-~via(b (al~~mo~~ ~- exp.-~ ~.:n sia"~1~çlo 
lCgt••..:.a) s;:o "t.-TJ.:It:dos ate um terço das ?:>lavras :~<:<-"<~as d~ tato "da assmatura. S1 ·do c.ücclo 0!3 terço res~ numr.o Í<M.W:1ano <!e p$-UTI-as,. 
ht<: s;~~ a~cendon,h·.2o no n~::><;ro ir:te;ro in;eJ;,.tament.e sopl!rior. ~~e:g tclegramM gosam do. ab:.~ento d~ tu. de 5~% $Ú~·e ~ fa:ifa. p~e:1a .o 
O< ll\,Hl3 O ~"Ped·rlor que oes;:; ar pa.;sa: te!eg1·:wu. pre~~;·t<lo rl~era 1"-"'C!'ever; antes do e:1dereço. no W.,!ltt' a troo 3pro'p1-.ado. " mcl.!c~t.;;ao de.ser-v,yn 
~:!:.:l(;a - LC ""• <;:.~e ze contará C~IDO n-n'l pdm.·ra-~ ':'<C:de. No ,.e,·viço mterior não ka tcl~,"l'Sm~ ty<'cleri~ i!~lvc.- m de.ti~ ~ l!:!ltii'(Ó<:"S da 
A~u:c..,..:ra Te!~.;raph. !Lu~::do ~.;a ria c t::!?k:e de s.:!"V!>J forem mdicaJas ren ~p~hdor. As e:s+.açi}a td.-~aoa inàican: a. t:uM ~ao 
se.,~ço da Am~ 1 cl::grn?h. 
Çt) Té!~~rr_.as il .fu:.'.?f' ~ir ~ Of~~~ ~o. ~odl:Ja: G!l ;"" FS :""• O desGn~tl.r!o de ~ t~!~m10 p(xh ~ eti ~ 
nr: l,:.caiidade ~ . c Je...:.hno ,1~«.~ iel~f':""a:na. ~"a (' .. ur..u.a, põd~ o expedidor aete:rrrJ:oar que o t~~~r~o E&r~ ,taegmt o s.cu tcleg:ra.ma. at! e..~t:nc.r o de.tti .. 
"'"t":~o. P.-.-o Í;;o;n us ·t~á 3 indica~i:n de 6e<7iro t"::ada =' FS -, g"e valeU'!:" palavr.vt·azJa e 6 _[X)'.;ta a.<lte::s d() en.Cecêç-~ r.o lo:;ou-" lMO dortinu.J-.. 
O c-pc::lidory:tg'::[, as. t;us ào p.:i~'??iro pz<cUrll"J. A mn tia reexp:x[ç:io (l'::.;;t•ncio 0t1 te.."'CeU'' pe.."Cttrorl) ~'li pe.,.'"' pdo d~tinatár.e. S\ êst.e n:io 
a f"t':ia!", dC"'Je;-.) I.::,~t'nl~·13 O C.XpCJiC.O::'. 

~~) ~ TGI~~~s ~. ~~l'~lr por. :m-~s.-::1 c:.o ~o~:.na!;â~l) 1m - ~~P.:t~I~o ~3 ••• ~- Q=iq'!"!tt pe-~'<Ô;~ pór\~ r~..it-. xukimsu]a, " 
F~f~; .r ~:~o~ n e~.. :~:.:: ~~1ns •ltlC';J!.J.\J.:~ü ~f ,.~, .. ~~ .Cl·"!,. etc.)~ 'r.~ ih E' ~z,am .~:::p2~~•d.os te!,~r:af!C.~YDe: .. ~e para. oovu en<i~c:,çn, ~ue m~u:a~i. ~ ~e!"Y=-'Ul3~ 
.a c ~:~ ~ ..~.t.:rhlf"-; r:~;...c c~:·?:ra.·cm a <JC~iqucr, c~t :1.~::o. tC'l·'~~~h:;n .vs pe...flC'.as d~ rr:=:I.pea •ç-.Lo ~cvcruo _!t~r f ta~ p'lr ~· nto: po.-~r e'!'Xt c.e ~~ ta1t:-•.Jtl 
oc. : ~·r-•to~. c~;: r~ - · · ·. V~';,;O f" 1 mni.·l·.~o.~ ou pe.: o p ·opr-Jo d:!.strn3Úno ou em se1.1 l:.o:ne po!" pessc;a ai.ltoaz ..... "kl• a ra.~her os "!::~J.~ :-nma; em au:\ "T~. A t.:.t""ta. 
<i::-~~". ·ee.rr:ei,~~ . .!'-ó, c se;· P":'" no l!l:;ar da re :!' <f~': JjçJo nu no novo .desiinC' do "te!ep-ama . As e;;tações tele:;:5fsms insec;J'ãa. nas ree~çõ.:s de.;b 
e ·~ ~.;.e, a ,,..~~ ,!~ :;cv•<;o t.~:t::tCa = R"':C:.<JC lJ~!o de ... -, qt:e vAle nma palavrn-t:•-.:adn. 
(iOl. 7e~l:t'<.rna D W.J:ertlnr na p>JS'ia ras~o:m!.;) o;~ no t::íê:;.üf., c-~.zm~o. O <!"<pedido:- pé-Je pt:<lir trut: seu tcl~::otl:!ll2 r,'f',..=- pc:rl:ft t"l'!!!)o 

ta..1lr co no tci,Jrciu rc.taute de qua:qac.:- b:::.Jid~e, conlo•·me haja co:::l1:1cmd.o com o rc.;pcclivo destJ1auir;o. Para isso, nsura <11a =?~"" 
= Gt>-""' ou posta re<"t.,.._te e = TR = ou te!..!3Tai1,> rest.a!lte, que es=erá na ta.amta de seu túegrama, aate:s do end~:àço. no bgar de::;::.:nado às 
iniicnçí"'~ <f ;o ac:-V-çc {a~~ a~ val=do cad:~. qual c!é~ u ma palav;a.taJ:ada. Além dessa taAa cl~ Ulll-'> pai..~ &o ha, neste c:>so. outra <ont~buição 
a..~icioncl '!?'".la ope;-r.çi'Q =:eMa prest.~-.à._ " não oer a da b;:;;;t de UOO c_me set~ Patn• pelo de:rtinõiÚM ao C' oo dco po:~ta rest;>.nt 

...... ~1 Au iclonn:lô3e:; c::=;;f:n::.tes c~ta f6rmulr. n. 3 S:o con:tj>let:ad.M pelas da fót"!:lWII. n. 4, "-~ Ç'JalS t"--nÕ=t '<"e"BaO ~1>.. ..... 'I"~ 
D-'::.f. O vce!e.ate mod.êlo dr> im;;>ze-u'> n.• 652 foi p:-epa.-ado pd4 ~ ~ Ar~Íe:\»MGe::.tn d..:>s Co~~ e Td-b:v•i~.;. 



. ','j~ ~ 
Syndicato Dos Empregados E Opera rios Em T ramways,r"'· · 

T elephones E Classes Annexas De Recife 

FUNDADO 
EM 27 OE SETEMBRO 

DE 1031 

N ...... l.0~./4.7 .• 

Reconhecido pelo Ministcrio do Trabalho lndustria c Commercio em 14/12/32 
Decreto Federal 19.770 de 19/3/931 e 24.694 de 12/7/934 

Recife, 30 de Agosto de 1937 • 

lllmo. Snr. Presidente do Conse-

1 o Nacional do Trabalho . 

Este Syndicato, dando cuwpri ento a suas attribui~ões 

vem, pelo presente , expor a esse Egre io Cousel · o, yara o devido 

julgamento, o facto se unte : J oão da Silva , smclo fw1da or des~e • 

Syndicato, matr culado sob o Q 12 9 , ewpre6a o da Pernambuco Tram 

- ways , na Fabrica do Gaz , corn 12 annos ae servi~so , tendo Sldo envol 

- volvido em inquerJ.to adnanistrat~vo, el fact e não se ter sub-

metido ao rebaixru ento de categoria, co~ ~re · uizo de salario, a 

que lne impoz os directore a e presa, se que apresentassem ruotl 

- motivo para aquel e acto , e l he se o avoravel o referido inque-

rito, em vis Ga das declara ães, a seu favor , que apresentarafu as 

testimunhas da eL:presa , Julga os-nos com o dever de a ara-lo , 

uma vez que solicJ.tada, iJelo reclawe .~.te, a a::>s..Lstenc a a.este r-

gão, esta l he foi ne5a a , visto como, o Syna.lcato , naquel a epo

cha , estava sob o controle a.a ew resa . 

Por este m LJ.vo so l ci t awos, e sa e~r~~ a COrte Soei-

al, seja dis ensada, para o 1osso associa o, a jus i · que o caso 

Sem mais, subscrevo-me· ttencios·mente . 

Pl'\;.:l.Si•.Lente u· Junta vov~rnativ · • 
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Exmo. Snr. Presidente do Conselho ~~ ~ · o' 
~. \.1 .-J{j- ~ ~I 1.,'~ ecional do Trabalho. '\ 1\~ Yl 
~ . 

Com o relato abaixo escrito , venho apresentar as razÕes de minha 
defeza , no inquerito a ~ue me submeteu a Pernambuco Tramways & Power Cia. 
Ltdao 1 pedindo encarecidamente a V. Excia ., que seja annexado aos autos est 
docQ~ento , que em virtude da dist~ncia não me ~ possivel fazel-o pesso~lmen 
te. 

João de Silva , natural do Estado de Pern~mbuco , com 27 ennos de 
idade, casado , tendo entrado para os serviços da Pernambuco Tramways em 5 dl 
Outubro de 1925 L com a profissão de Oficial de ReclamaçÕes da Fabrica do Ga1 
em cuja profissao trabalhou et~ 22 de Agosto de 1936 , data em que fôra sus
penso injustamente, por caprichos do encarregado de sua eção , de nome Pedr 
Clericuzzi, suspensão esta , yue foi homologada pela dministração , e encami 
nhada pera inquerito administrativo , com o unico fito de apoiar as arbitrarj 
edades do mesmo encarregado , como se p6de explicar no abaixo exposto: 

H~ um anno que o citado encerre ado procurava uma ocasiao para m 
suspender, sem que encontrasse de minha parte a menor falte no desempenho dl 
minhas funçÕes , e não encontrando meios de satisfazer os seus interesses ar~ 
bitrarios, procurou dar- me serviços superiores as minhas possibilidades fis 
cas, o que não me foi · possível realiser em viste da distancia que separava 
as recl amaçÕes que me foram entregues , pelo que fui sus enso por oito (8) d 
as , voltando ao serviço continuaram as mesmas persiguiçoes , sem que -~e fossl 
permitido procurar defesal porque aquem dirigia- me tinha como resposta , que 
s6mente o Snr. edro Cler cuzzi , encarregado de minha 3eção, re quem resol 
via o caso em apreçoo 

22 de Agosto de 1936 , ao chegar na referida 3eção , recebi como 
prova de meu exemplar comportamento , um rebaixamento qe cate~oria dem perd 
de ordenado ! pelo que comprehendi que meus direitos assegurados no Decreto 
20465 , ampllado pelo 21081 , de Fevereiro de 1934, estavam sendo esmagados p 
la poderosa Empreza , represent ada na pessôa de um encarregado arbitraria , 
tendo respondido ao mesmo encarregado , que me não sujeitava a esta medida 
por julgal-a contraria aos meus direitos , sendo n ' este momento tomadas toda 
as ferr mentes que estavam ao meu cargo , dizendo-me o mesmo , que eu estava 
suspenso , r&tirendo-me depois de confirmada a suspensão , voltando no dia se 
guinte , procurei enterder-me com o referido encarregado , declarando-me o me~ 
mo que nada tinha sido resolvido , tendo v ltado innumeres vezes e recebendo 
a mesma resposta . 

No desespero em ~ue achava - se a minha família , e tendo um ~nno a 
t rior.nente me submetido ao concurso de motorista , velhi-me d ' esta profissã 
indo trabalhar na praça , indo c ntinuadamente ao mesmo encarre·ado afim de 
saber o que se tinha resolvido a meu respeito. 

No mez de ovembro de 1936 , fui scientificado pelo mes~o ~ue me 
achava envolvido em um inquerito administrativo , por abandono de empreuo , o 

ue protestei , por ter procurado saber innumeras vezes , o ue r~ feito de 
minha situação . 

Sendo presidente do referido in~uerito, o Snr . Manoel Paiva , vic~ 
presidente , Jos de Lemos e secretario o .:Jnr . Arnaldo Miranda , sendo testim, 
nhas os Snrs . Au.Justo Gonçalves , Manoel dos Santos e Jos~ Gomes . 

Concluído o inquerito , ficou apurado a invera cidade , pelas decla· 
raçÕes dos arrolados , que nenhuma falta gráve tinha cometido , para que me 
fosse eelicedo a injustiça de ~ue fui vitime , tanto assi~, que dias a~ós 8 
conclusao j citada , fui procurado pelo advogado da Emprez~, Dr . Jos Carlol 
Coelho da qocha , propondo - me este , a mesma pro oste que no principio me fez 
o encarregado de minha 3eção , Apenas resaltando ue com poucos dias ! elhora
ria a minha situação , comprehendendo que esta oferta viria forçar-me a abril 
mão de um direito pesegurado por lei , achei de bom alvitre não aquiescer as 
condiçÕes propostas , porque confio na ção da justiça d'esse Egreuio Conse
lho; Se n ' aquella ~poca Nme foi negado a assistencia do meu Syndicato , porqu1 
este estava sob a direçao do .:Jnr . Luiz er ire dos Santos , elemento nitida
mente patronal , como pode ser provado , pelo golpe dado pelo 3uperintenJentc 
da 3yndicalisação n ' este Estado em cqnjunto com a Federação das Classes T a· 
balhadoras , em 4 de Dezembro de 1936 , tendo or_sanisado urna Junta 'Jovernativ~ 
sobre a presidenciai do Snr . Placido -Pessôa Leite , ue aos oucos dias vem 
conduzindo esse orgao ã sua verdadeira finalidade. • 

ssim sendo , ~uero contr~dizer todas as elleoaçÕes que porventur~ 
forem argumentadas pele administraçao da poderosa Em reza , ~ue sem re rimo1 
ern burlar os direi tos assegurados aos seus empreoados , na legislaçe.o traba
lhista . 

N' estes termvs pede deferimentos. 

continúa 
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CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

-
ACCORDAO 

19 ..... .3..~ ...... . 

ISTOS E RELATADOS oa autos deste proc sso em 

que consta inquérito administrativo instaurado por "Pernambuco 

Tramways and Power Company, Ltd; 11 contra o funcionário JOIO DA 

SILTA, acusado de falta grave capitulada na letra ! do art; 54 
do Decreto nQ 20.465 de 1931: 

Considerando que o inquérito, quanto á :f'Órma 

processual observo~ ·r~~~m~~te as 11 Inetruções 11 deste Conselho, 

tendo sido facultado ao acusado direito de defeza; 

Conaiderendp, quanto á imputação levantada

abandono de serviç~; ~~m - Õa~~~ justificada- que a Comissão de 
, , A 

Inquerito, em seu Relatório, conclue pela improcedencia do 1n-

quéri to, por fal. ta d.e provas contra o acusado; 

C - , onsid§rendo, entretanto, que nao e de se a-
• • #i .. "' .. " .. ~ • # 

o itar tal conclusão, conforme aliás, f a z sentir a gerência da 

~ , -Empresa, porisso que o propri acusado, em suas declaraçoes, a 

fls; 11, confessa hav r abandonado o serviço, e, os motivos a

presentados para justificativa desse áto, não atenuam, em ab12 
. 

luto, o mesmo abandono, tanto mais quanto nenhuma prova foi o-

ferecida em relação aos pr ejuizos decorrentes da transferência 

de funções, por conveniência do serviço; 

Considerando, assim, os argumentos constantes 

de fls; 22/25, apr~sentados pela d1reçã o da Emprêea, cabe a 

dispensa do acusado, como incurso na letra 1 do art; 5~ do ci

tado decreto nQ 20~~65, d8 1931; 
A 

RESOLVEM os membros da 2a~ Oamara do Oonae -
, 

lho Nacional do Trabalho Julgar •mooedente o inquerito e auto-



,. 

. .. 

• 

• .. 
I: ' ... ' 

M T . I. C. - C ONSELHO NACIONAL D O T R ABA L HO 

risar a demissão do acusado~ 

Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 193g 

Fui presente, 

.... .. 

• 

.. 

I ,. 

. l 

Relator 

Adjunto,1nter1no, 

do Proo~ Geral. 

Publ.icado no Diário Oficial em ~ ,çU # cU/jJ/ 
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1-535/38-17.328/36 

,• 

• 

• 

11 

12 

.. .. 

Abril 8 

sr. Diretor da "Pernambuco Tran ys · and '">ower Companyn 

Rua D'Aurora no 487. 

Recife - ernambuc~ 

Transmito-vos, para os devidos fins, 
I 

oópia autenticada do ac6rdão proferido pela Segunda 
... 

Camar deste conselho, em sessao de 10 de Janeiro do 

·~ corrente ano, nos autos do prooesso em oue consta in-
r 

quer1to administr t1vo instaurado por essa Em rêsa -

contra o empregado João da Silva. 

• 

ffll 

'I 

.. ' .. 
• I 

,. 

.., 
s Saudaçoes 

t 

de Martins 
... 

Diretor de Secçao, no impedimento 

do Diretor Geral 

J. i 

.. 

11 

I 
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1-536/38•17.326/36 

• 

I 

~ 

_ _, 

~- .· I 

.. 
~ ... ",; J 

I 

-Joao da Silva 

A/C do Sindicato dos Empregados e Operarios em Tramways 
• 

ateo Para1zo no 51 11" 

ernambUco 

Comunico-vos que a 2a. Camara deste Con 

selho, em sessão ~e 10 de Janeiro deste ano, e pelos r~ 

damentos constantes do acórdão publicaclo no "Diar1o O!i-

c1 1 da 4 do corrente mêz, -utorizou a vossa dem1ssao do 

serviço da "Pernambuco Tramw ys an<1 Power Compa.ny", em

virtude de !alta grave capitulada na letra! do arta 54 

I ~o Decreto 20.465, de 1.931. 

.. 
Saudaçoes 

'• . 
• 

11 
) 

-Diretor de Secçao, no impedimento 

do Diretor Geral 
I' 

'íl .., .. I 

' ·.\· 
.. • • 

J... 
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