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t 
N.Q 502/37 são Paulo, · 9 de Março de 1937 

&xmos.snrs.Presiõente e demais Membros do 
conselho Nacional do Trabalho 
RIO . DE JANEIRO 

Consoante o disposto no art. 53 do Decreto n.Q 

20.465, de l.Q de Outubro de 1931, modificado pelo de n~ 

21.081, de 24 de Fevereiro de 1932, e de aecOrdo com o art. 

11 das "Instrucções sobre o Inquerito Adml.n1stra.t1vo", bai

xadas pela Portaria desse Conselho, de 5 de ~unho de 1933, 

tenho a honra de enviar a VV.Excias. o incluso Inquer1to 

Adii,ll.nlstratlvo instaurado por esta Companhia contra o seu 

empregado Snr. Giuseppe cassa, accusado de falta grave de

vidamente apurada nesse mesmo 1nquer1to, afim de 'que esse 

Egreg1o Conselho se pronuncie sobre o mesmo, autorizando 

esta Companhia a demittlr o empregado faltoso. 

Valho-me do ensejo para apresentar a VV.Excias. 

t os protestos de minha dlstlncta consideração e alto apreço. 

., 

Form. 6520 

Á~ c. G. Schnelder 
REPRESENTANTE 
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AttribuicJa. pelr. 

C0!:1Danh1a Tele ~:wr..icél. Br:. si le 1r2. 

CC!1tn:. c Snr. 

GiuseDpe ~assa 

Presidente :- LAURO GI:2E DE S~UuA 

secrete.rto:- .... I:TOt I ~ BAP':.'Iu Th FOlJS .... CA 

Aos quatro dias do mez de J&ú81ro do anno de mil novecentos r:

trinta e sete , em u süla êe lnquerl to administre. ti v o no 2.Q a~ 

d~r ão oreulo =~~hYNDAR~, á r~a ~çitacio Pessca n~ lC , nesta 

ciC.aàe de são F"""ulo , C.' tu- c.. ~oru.ri~ , c documentos J ur:;os1 , 

que adiante sa se5uem. Et , Antonio BaDtiEta 1onsec~ , secre

tario, Dara collStcr :i~ esta autuação. 



6557- S. P. 

COMP.i-\NI-IIA TELEPHONICu_L\ BRA.Sll .. EIH.A 

CAIXA SÃO PAULO 

- PORTARIA PARA ABb."'RTURA DE INQUERITO ADMINISTRATIVO -

.&..&.&..&..&..&..&..&. . . . . . . . . 

~ndo chegado ao conhecimento desta Superintendencia 
o procedimento irregular~e inconveniente do empregado GIUSEPPE 
CASSA, porteiro da ~staçao "4" á rua Sete de Abril NR 65, que 
frequentemente falta ou abandona o servi~o por motivo de embria
guez, tendo sido mesmo em certas occasloes e na proprla porta
ria, accommettido por i•syncopes" de origem alcoolica, determino 
que se proceda lmmediatamente um lnquerito administrativo, de 
accordo com o art. 53 do decreto NR 20.465 de 1~ de outubro de 
1931, modificado pelo de N~ 21.081 de 24 de Fevereiro de 1932, 
afim de se apyrar esses factos e de se verificar a necessidade 
de sua demissao no caso de se tratar de embriaguez habitual. 

Para proceder esse 1nquer1to nomeio os senhores: -

Lauro Leite de Souza - Presidente 
Jairo waltemberg - Vice-Presidente 
Antonio Baptista Fonseca - secretar io 

Des~a f6rma, dev~ a presente cumprir-se de accordo 
com a Leglslaçao e Instrucçoes respectivas. 

são Paulo, 29 de Dezembro de 1936 

c.~hn~ 
SUB-SUPERINTENDENTE GERAL 
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são Paulo, 30 de Dezembro de 1936 

Illmo. Snr. 
c. G. Schnelder 

• D. Sub-Superintendente Geral 
Companhia ~lephonlca Brasl lelra 
S. PAULO 

Tendo cllagado ao meu collheclmento a portaria bal.xada 

DOr v.s. em 29 deste, na qual v.s. me nomeia Presidente e aos 

Snrs. Jairo ltemberg, Vice-Presidente e Antonio Baptltta Fon

seca, secret rlo, para nos constituirmos em Commlssão apuradora 

da falta greve attrl ulda ao snr. G1useppe ca sa, que frequente

mente falta ou abandona o serviço por motivo de embriaguez, ten

do sido mesmo. em cert s occasiões e na propr1a portvrla da es

tação "4", onde t balha, accomrnettldo por ''s.Yncopes" de orlgem 

alcoollca, agradeço a confiança que me fol dlstlnguld' e commu-
w n1co a v.s. que accelto a nomeaçao e que os demais membros a 

comm1ssão, igualmente ··ccelt< ram os cargos. 

A!l de dar 1n1c1o aos trabalho, peço a v.s. o !~vor 

de me remett~r, com a urgenc1a possivel, o nome àe testew1nhas, 

cuJo num~ro não pod~rá exceder de 7 (set ), bem como a profis

são, e tado-clvll e os en ere~os das mesmas e ào accusado, e 

bem asstm os documentos qu servirão parn tnotrulr o processo, 

!1m de serem feitas as necessarlas 1nt 
,. 

çoes. 

Attenclosas sauda~õe s 



Form. 6557- S. P. 

COMR-\NliiA TELEPHONICA BRASILEIRA 

,\~ 

v~.~ 
\~·' 

f~\\' CAIXA 

~r.Lauro L.Souza 
PP.~<)~~~ 

São Paulo, 4 de Janeiro de 193'7 . 

Pelos dizeres de seu officio de 30 de Deze~bro ulti
mo, estou sciente de que v.s. e os Srs.Jairo ITaltenberg , Anto~io 
B.~onseca. acceitaran a incumbencia de constituírem a commissao 
encarregada de apurar a falta grave attribuida ao Sr.Giuseppe 
Cassa e indico corno testemunhas para depore~ sobre os factos, 
os seguintes senhores: 

1°) Sisto Ve lardo, tiervente da Secçio Conser~açio, 
casado, maior, residente á rua uolon, 1'7; 

2°) Giuseppe n izzo, ..... nca.rregado de Sstação , ;:,ecção 
Conservação, solteiro, naior, residente á kv. 
João namalho, 44 (Santo Andr~); 

3°) Vicente Cundari, Porteiro, da uecção Conserva
ção, solteiro, maior, residente á .... ua Sebastião 
Pereira, 44; 

4°) Jos~ Pereira Aguiar, Porteiro, da uecção Conser 
vação, viuvo, maior, residente á rua Abolição 21; 

5°) Sebastião dos Santos Silva, ~ncarregado do Expe 
diente da decção Conser~ação casado, ~aior, re
sidente á rua Eduardo Chaves, 5-B; 

6°) Dr.Erasto Prado, medico, casado, maior, co~ con
sultoria á rua Senador Paulo Egydio 61.4° andar. 

Outrosim, de accôrdo co~ os dizeres do seu alludido 
officio, incluso en7io a v.s. seis documentos, com respectivas 
copias . que servirão para instruir o inquerito. solicitando de 
V.S . oue, após as necessarias conferencias, sejam as copias daGty
lographadas dos mencionados documentos devolvidas ao archivo des 
ta Companhia . 

~dL ~OS DOCW~~N~OS: 1- Carta de 21 de Agosto de 1936 do sr .P .A. 
Apple~ate, Superintendente da Conservação, 
ao "r.J .B. Oliveira t.:.omes, Che ::'e do Depar
tamento de Empregados; 

2- Carta de 2~ de a costo de 19Z6 do ur . J .B. 
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COMPANHIA TELEPHONICA BRASll..E IRA. FO LHA 2 

Oilvelra Gomes, Chefe ào ne~rtarrento àel~~e
gados, av~Sr.F.A.Applegate, Superinte~cente da 
Conservaçao; 

3~) ~arta de 25 de Agosto de 1936 do sr.J.B.Ollvei
ra Gomes, Chefe do Departamento de ~~prega dos 
ao Lr.~. de Oliveira Gomes, medico do guo dro cli
nico de Caixa de Aposentadoria e Peusoes d·J~ ~m
[:!Eté: dos da Companhia Telephonica Brasileira; 

4~) carta do lJr.E.úliveira Gomes , nedico, sem <Eta, 
ao sr.J.B.Oliveira Gomes, ~hefe do Departamento 
de ~pregados; 

5~) carta do sr. J.o. úliveira Gooes, Chefe do Depar
cel ... :.(., de Empregados, de 31 de .. ~c·s t e de 19~, 
ao Sr.f • .a.Applegate - Superintendente da con
servaçao; 

6~) Relação de Faltas. 

Saudações 



L-2260 

18-4 

~o Paulo 

21 de Agosto de 1936 

Elvfi'HIDAID GIUSEP?E CASSA - FALTAS 

SECÇÃO DE CONSERVAÇÃO ,...._,_~ . 
t~thpanhi a T~ lephonlca 

êriiiltita 

Sr. J. B. Oliveira Gomes 
Chefe sec. Empregados . .- .. ..... .. 

' ~-~ t---:.---..._ ~-~ . . . 

Para que o Sr. tome as providencias que se fa
zem necessarias, vimos comnunicar-lhe que o nosso empregado, Sr. Giu
sepp e Cassa, chapa 934, vem ultimamente apresenta do reitera das faltas 
ao serviço, por doença, sendo que no mez de Março faltou 11 dias, em 
Junho 1 dia, e neste mez j~ está com 19 faltas. 

Dia 5 do corrente, esse empregado apresent ou-se 
ao serviço porém, logo apoz, foi acommettido por uma syncqpe, sendo 
por isso soccorrido pele Assistencia e, desde então, não mais voltou 
ao serviço. 

Achamos que esse empregado soffre de qualquer 
molestia que o inhibe ele trabalhar, e como tal, pedimos encarninhal-o 
a um medico da Caixa, afim de s~bermos do seu real estado de sadde. 

f/?tft~taJ 
SUPERI~ENDENT~~~NSERV AÇÃO 

r;~ 
Cc. \Sr. Zani 

M. 



O SPACHO INTERNO 

São ?9.Ul0 

24 de Lgosto de l9v6 

Q "'") \ "l t'> L Jr ..... .-. • .ápj".._P f"',- "e 
3up+.da ron~e~vaçio 
'O'::>....., C'PH,-,"71 
... -. J - ~ 

-.......... :.. 
SUJitERINTENDENCIA 

- A~erin~n-nos ~o~ di~Pr~q ~a ~arta ~- 0 2G0 , 

'la .... l-lo c"'~rrc:p+., , a"'ir lit= at +=n-ielTO!'> !3. !=JO licita~5o ~e 
,- . ;:, . , p ~ir.os - U.€ ~ -"'"_neza de pro,·i0-7ncinr e. vind.t :'o er.
pref8d" ~ci~a ao nepart~~ento de ~rp1egadoe cor a possive l 

re•·i.ia.à:: , -;?a.ra ser E?Ll!a.tJinl:Ed o !lO L"edico da. C[;.ixa que d.e
verá :ornecer -1~oe o at~estado so'hre o seu f.~taào de saúde. 

\ . \ 

Saud.J.çÕe s . 



ED-1679-50-36 

Sr.Dr.E. de Oliveira Goffies 
Rua Senador Feij6, 27-4~ 
CAPITAL 

Presado senhor, 

/ 

São Paulo, 25 de Agosto de 1936. 

Confidencial 

Fomos informado pelo sr.Sup t,da conservação 

que o enpregado portador desta, Sr.Giuseppe Cassa vem, frequente

Dente faltando aos serviços, allegando doença. 

Registra a ficha do alludido empregado 11 fal

tas em !:arço, 1 em Junho e 19 neste mez. 

Solicitamos-lhe, pois, o obsequi o de nos infor

mar por escri pto, em caracter confidencial, si se justificam por 

cotivo de ~olestia ou não as faltas que o sr.Cassa vem r egistran

do e qual o seu estado de saúde actual • 

. \.gradecendo antecipadamente , firrramo-nos , 

d.G/ 



~ - ~ 
Para ' ........................................... ~· ···fj·········· ················ ·· ·· ·· · · · ···-t . r. .... $ .... ···Q······n··· 

....................... ..,.., ......... ·r 
Residencia : ......................................... ~~~-...... ..... -~·-··········. ~ / 1 3 ...... . 

Inscrição N.o......................... . . 7 r---
SERVIÇOS MÉDICOS 

\lY ~ ~ ô-\..: ~ V'\ j ~,, . 
kf--\ . ~ r cT" ~,_ 

\:~ ~Lv-v-. 

R~ ~ c:::S....... ~ .. 
'-- ' 

Q. ~ ... -· ~~ r 
~ )_ (; <1._ '---- ~ ~' t:;_ I 

~ u1_ ~ ~--- ~-c.. o ~-

\'-- o::).:. ~ ~ ~- ~"'\.-

\1 s ~ <L-., "' 

t:'-- '--~ 

J~ '--'- u_ ~ ~ 

t- ' oL .__.(_ ~ -l:.::~._ ~ c:_ L~ '---. ~ 
. c..,._~ .....__,_ ~ ..._, ' ....... ~ Lo;._ I ~- c 

.-t., ~ -. "-<.__ ~ ..._ r--~ L <c !,...__ .Í,.. '-'-'"~"f 
...:t... L--. ~ " ...: - \--"'- ~ '--.. J...... .J:;...,. <.. h., 

-.tL- ..:t:v ~ 't- c. ~ 

··· ············w:ici·i·~~······················· ·· ·····-

. a traze r esta rec eita. Voltando á c onsulta quelr . 
s. M. 7 



'+ 
Inscrição N.o -·--···-··········-

, MÉDICOS 

Q.~ ~-· 
, 

~o--L'-· 
r c.... 

( ,.)._.- o. 

~ ~ ~' \-~ "---'-.... l ~~ I 

~ 
~\-- ~t...-~ ç.._... '--- '- ..... .. ~\ e..~·~ , 

~t:... 
r-~ l. ""'~ 

~ 

~~ - '---... 

~tu· 
v--.t: '""' J --

············································----------············· Médico 

Voltando a consu a • lt queira trazer esta receita. 

S .• M 7 



ED-1711-50-36 

Enveloppe 

sr.P.A.Applegate N 

supt.da conservaçao 
PRESENTE 

são Paulo 

31 de Agpsto de 1936. 

Empregado Giuseppe cassa 
Faltas. 

~·ui to confidencial 

Em additamento á nossa ED-1674-21-36 de 24 do 
corrente, levamos ao conhecimento de v.s. que estamos de posse do attestado 
medico sobre o estado de saúde do empregado acima mencionado, do qual anne
xarnos copia. 

ante um caso doloroso. 
Pela leitura desse attestado se vê que estamos 

Em conversa com o medico signatario do attestado 
e~ questão, contou-nos elle que foi com bastante pezar que se via na obriga· 
çao de fornecer um attestado que talvez viesse prejudicar a vida, como em
pregado da companhia_, do sr.cassa, mas que êe tratava de um caso triste e 
doloroso que a Adminlstraçao da companhia nao devia ~gnorar. 

Disse-nos mais, que tudo tem feito para ver si 
consegue convencer o sr.cassa de deixar o Vicio. Valendo-se de sua força 
moral o Dr.Oliveira Gomes ~em r~prehendido muitas vezes o sr.cass~,afim de 
fazer o mesmo chegar a razao, nao tendo conseguido nada até o momento, sen
do de opin~ão que seria mais acertado sua internação em sanatorio. 

A sra do sr,cassa esteve ha dias em nosso escrip
torio, e nos expOs as d;fficuldadeê e soffrimentos que tem tido em sua vida 
domestica allegando a ma compreensao do marido, informou-nos mais que está 
prestes a ser internada em uma casa de saúde devido o seu estado interessan· 
te. 

comovem e entristecem, 
attenuar o soffrimento 
de. 

Em conclusão, o caso do sr .cassa é daquelles que 
como dissémos, competindo :alvez fazer algo para 
e sua familia, pelo menos por um dever de hurnanida· 

Mas, para nós elle é, antes de .nais nada, empre
gado da companhia e como tal coopete ao senhor, como seu superior hierar
chico, tomar as providencias estabelecidas nas Instrucções Geraes Lffiprega
dos § l-7 cap.I). 

o sr.cassa tem, até a presente data,quasi 14 
annos de serviço na companhia. 

Este é o nos,so ~recer f 
~~~ 

ú .B-;úJ::tve1fã: GOmeS' 
rncl.l attestado medico. CHEFE DEPT.EMPREGADOS. 



RALAÇÃú Dr.. FALTAS DO EMPREGADO GIUSEPPE CASSA - PORTEIRO -

SECCÃC CONS.IiliVACÃO, FOffi.BCI:JA PELO D~PARTf.JfuNTO D~ ELP~

~DOS DE ACCORDO COM O QUE CONSTA NO FICHARIO DO MESUO 

MARÇO 

JUNHO 

AGOSTO 

U'ID.BRO 

NO~RO 

DEZEMBRO 

1 9 3 6 

11 fa1 tus paêO. S 

1 falta paga 

29 (9 faltas pagas) 20 descontadas 

2,1/2 (descontadas) 

4 (descontadas) 

? ( 1 paga) e ô descoútadc:.s 

~4 'faltu~ debcontadas, suspenso 
desde 25 de Dezembro) 

T O TA L:-?8 1/2 faltas 
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lJ.o. IN-

C.,tr~ITO ADl.:LINI STRATI V011 KO~A PARA ~PU-

2-nrt FALTA GRAV..: ATTRI3UIJ.~. AL uEtiliuR GIU-

GLSZ 

Aos q_uatro dias do mez de Janeirc do s__-...:.10 de mil novecentos e 

trint~ e sete , ás quatorze horas, reuniu-se em sala do 2~ an

d~r õc preõio T~ÇáYN:r~, á rua Epitecic cEssOa n~ lC , nesta 

ctd&de de ~o Faulo , a "vom:ll.:osão de Inq,ueri to dm1111s t r ati vo 1
', 

norneaõn ~,Jela Superintendencia da ~ompanhia Telephonica Brasi

leira , nos termos da portsrta bo.ixc..à& es v.i.!_tt s neve do l:ú€Z 

óe Lez.embrc do anno õe mil noveceu".;os e trinta e seis, Comm.l.s-
"' sao ess~ co~~cstn Gcs s~!iliores Lauro Leite de 5ouza, presiden-

te; J&lro ~~al tenoerg, vice- presidente e .nntonio BaptiEtL Fon

seca , secretario, afim de apurar fa lta gruve ~ttrioutcis. ao se

n.t_or Giuse ppe ::assD, que fre qw;_l:Errente falta ou abandona o 

serviço por motivo de emoriaguez, tendo sido mesmo, em certcs 

occ:::s:ôss e rlE! proprie. portaria da estação telephonics nQ,u:..

tro11 , onde treb9lt~, accomoettido por syncopes óe ur i§:€ C1 al

cooltca . Tendo os membros úa co~~issão acceito os cargos para 

os quees foram norrer..c os , pelo ?residente foi cito que conside

r2.v.:l ins-c~llr..da u "Cc!Tll'nissão de Inquerito dm.inistrativo" , o 

que Dão se fizérc. antes por terem siõo feriado e domingo os 

dias um e tres de Janeiro , res)ectivamente, e ponto facu ltati

vo o dla õois do mesmo mez, e desde já dava ini~io ao~ traba-

lt1os com o estude dos documentos or:g~1~~3 ~presentados )Ela 

Super1ntende~1cia da com!,!~nl:tia Telephonica Braslleira, por car-

t& de l10je , E COJT1 a confere.:1cia e exame dos mesmos com suas 

cop:l..B.s ( est~s er-_ duas v ias) , q_ue juntewe11tc com o rúl das tes

tewunhas , fora~ enviados a este ~o~sissão , aftm õe Lnstruirem 



%€. ltf 

2 1 l-
o presente inqr.erito . Procedida a coci'ere!1Cia e exame, pe~os 

senhores Presidente, Vice-Presidente e por mlli .;ecretario, fo

ram todos os docu.rnentos a~l.aé'':ls confcrme, pelo que , determinou 

o senhor Presider-te q~e os mesmos fossem autuados jlli1tamente 

com esta , inclo as copias devide.mente rubricadcs pel-2. Commissão. 

Igualment e determinou o senhor Fresidente que ficava designado 

o àla treze de JD.neiro rJo anno de mil novecentos e trlnt& e s~

:e, ás quatorze horas, p&ra, na mesma sala err ~ue a Commlssão 

se insta l lou, fossem ouvidos Eâo sú 0 c.ccusado por si ou assis

-ciào por seu ~dvogadc, ou pe lo advogê.do de syndic::lto de classe, 

si houver, como tambem as testemu.n.r ... as de accusação apresentadas 

pela Superintendeu..;ia úa Companhia, lavrando o senhor secreta

rio, incontinenti, em duas vias, os " instrumentos de intimação" 

ao accusado e ás testemunbas de acc~sa~ão. Assignrcos estes 

"instrurnentos11 pelo se.n.rwr rresidente , ficou o senhor secreta

rio 1ncumbiõo de fazer as competentes int~çêes e de junt~r 

a0s autcs as primeiras vias com o .3GI..iNT.; de c&dn um c'os 1ntl-

mados. Foi ainda determii~do pElú ~enhor Presidente que o se

ru1or Secreterio officiasse ~ Superintendencia dé: COL1~a!Ll1ia Te

le pl onica Bresi ... eira, cornnunicando a lnstallaçãc <'los tr~b&ltos 

da "Commlssão de Inquerlto Admlnistrõtivo" . Nada lffi.is e eu, 

Antonio Baptista Fonseca , secretsr~o, l&vrei esta acta, que fi

cará f:J.zendo ~rtc L11tegrante dos autos de inquerlto , a d~ct;:

lobr~ptei, da te i e assigne 1, juntamente com os àer.rals memnros 

ea Commissão. são Paulo, aos Quatro dias do n~z de Janeiro do 

anno de mil nove centos e triL~u e sete. 

Presidente:- ~~ 
&::.<~ 

Vice-Presidente:--- ~ ~~~.&~~~:?~-----

-~L 
secretario:- --=-~~:::::...:..:::~=~· ~J)~~=iop...:.l~=:=º'-~~-==~~"""""'--



são Paulo, 4 de Janeiro de 

Illmo. snr.c. G.Schne!der 
M.D.Sub-Superlntenãente Geral 
Companhia Telephonlca Braslle!ra 

Tenho a honra de levar ao oonheclmento de v.s. 
que, em cumprlmento á portaria baixada por v.s. em 29 de 

Dezembro de 1936, em data de hoje reunlu- se e ficou lns

tallada a "Commlssão de Inquerl to Adml.nlstratlvo" para 

apurar tal ta grave lmputada ao snr. Gluseppe cassa. 

Attenclosas saudações 

%. 15 



- INSTRUMENTO DE INTmAÇ10 -

o snr. Lauro Leite de souza, Presidente da "Comm1ssão çle Inqun-fl~ 

rito Adm1ni~trativo" ~omeada para apurar falta grave 1mputadJ' 

pela Companhia Telephonlca Brasileira ao snr. Giuseppe cassa. 

MANDA pelo presente instrumento de intimação, devidamente assl

gnado, que o Snr. Secretario se dirija á rua Major Diogo n~ 133, 

nesta Capital, e, sendo ahi, intime o referido snr. Giuseppe 

Cassa, a comparecer no proximo dia treze de Janeiro do corrente 

anno~ ás quatorze horas, em a sala àe inquerito situada no se

gundo andar do predio "TEÇAYNI.ItJ3A", á rua Epi taclo Pessoa nR 10, 

para serem tomados por tenno as suas declarações no 1nquerito 

administrativo aberto para apurar falta grave que lhe é attri

buida, por faltar ou abandonar ao serViço, frequentemente, por 

motivo de embriaguez, tendo sido mesmo , em certas occasiões e 

na propria portaria da estação telephonica 11 ~uatro", onde tra

balha, accommettido por "syncopes" de origem alcoollca, fican-

do facultado ao mesmo comparecer pessoalmente, ou acompanhado 

por seu advogado, ou pelo advogado do syndlcato de classe, si 

hOuver. No mesmo dia, local e hora, na presença do referido em

pregado ou de seu advogado ou do advogado do syndicato de classe, 
N ~ 

si houver, ou a sua revelia si nao comparecere~ serao ouvidas 

as testemunhas de accusação constantes do r61 abaixo. ~ feito 

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

entregue ao empregado, devendo este 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 cidade 

de são Paulo, aos quatro dias do mez de Janeiro do anno de mil 

novecentos e trinta e sete. Eu, Antonio~~ Fons~

cretario, o dactylographei e subscrevi. ~ ~ 
~. 

Ról das testemunhas:-

- Sisto Ve lardo 
- Giuseppe Rizzd-
- Vicente Cundar1 
- José Pereira Aguiar 
- Sebastião dos santos SilVa 
- Dr. ~rasto Prado 

SCIENTE 



- INS TRUMF;NTO DE INTIMAÇ!O -

o snr. Lauro Leite de Souza, Presidente da "Commlssãc de Inque

rito Administrativo" nomeada para apurar falta grave attribuida 

pela Compantüa Telephonlca Brasileira ao snr. Giuseppe cassa. 

MANDA pelo pre-sente instrumento de intimação, devidamente assig

nado, que o snr. secretario se dirija á rua Solon n~ 17, nesta 

Capital, e, sendo ahl, intime a testeL~ Snr. SISTO VELARDO, 

a comparecer no prox1mo dia treze de Janeiro do corrente anno, 

ás quatorze horas, em a sala de lnquerlto situada no segundo 

andar do edlficio 11 TEÇAYNDAB&", si to á rua Epltaclo Fessoa n.Q 

10, afim de prestar o seu depoimento. á feito o presante ins

trumento, em duas vias, a segunda das quaes será entregue á tes

tennmha, devendo esta lançar o seu "SCIENT~" na primeira via, 

para ser JWlta aos autos e àelles ficar fazendo parte integran

te. o que cumpra. Dado e passado nesta cidade de são Paulo, 

aos quatro dias do mez de Janeiro do anno de mil novecentos e 

trinta e sete . Eu, Antonio BfP~a Fonseca, secretario, o 

dactylographei e subscrevi. ~ 6~ ~ · 



9t. l8 

- INSTRUMENTO DE INTIMAÇÃO -

o Snr. Lauro Leite d.~ Souza, Presidente da 11 Commissão de Inque

rito Adm.1nistrat,l.vo" nomeada para apurer falta grave attri"Ouida 

pela Companlúa ;~telephonica Brasileira ao Sr~. Giuseppe Cassa. 

MANDA pelo presente instrumento de intimação, devidamente assig

nado, que o Snr. Secretario se dirija á avenida João Ramalho n~ 

44, em Santo André, e, sendo ahi, intime a testemunha GIUSEPPE 

RIZZO, a comparecer no proximo dia treze de janeiro do corrente 

anno, ~s quatorze horas, em a sala de inquerito situada no se

gundo andar do predio "TEÇAYNDABAn, sito á rua Epitacio Pessoa. 

n~ 10, afua de prestar o seu depoimento. t feito o presente 

instrumento em duas vias, a segunda das quaes se~ entregue á 

testemunha, devendo esta lançar o seu "SCIENTEu na primeira via, 

para ser junta aos autos e delles ficar fazendo parte integran

te. o que cumpra. Dado e passado nesta cidade ãe são Paulo, 

aos quatro dias do mez de Janeiro do anno de mil novecentos e 

trinta e sete. Eu, Antonio!) ~sta Fon:1~~ Secretario, o · da

ctylographel e subscrevi. ~ D~ ~ · 

SCIENTE 



- INSTRUláENrO DE INTD4AÇÃO -

O Snr. Lauro Le 1 te de Souza, Presidente da "Commlssão de Inque

rito Administrativo" nomeada para apurar falta grave attr1bu1da 

pela Companhia Telephon1ca Brasileira ao snr. Giuseppe Cassa. 

MANDA pelo presente 1nstru.meHto de 1nt1maçlo, dev1daiJEnte. asst.g

nado, que o snr. secretario se dirija á rua Sebastião Pereira ~ 

44, nesta Capital, e, sendo ah1, intime a testemunha VICENTE 

CUND.ABI, a compgrecer no prox1mo dia treze de Janeiro do corren

te anno, ás quatorze lloras, em a sala de 1nquer1to situada no 

se5unào andar do predlo "TEÇAYNDABA''', á rua Epitaclo pessoa n~ 

10, afim de prests.r o seu depoi:.!lento. E fel to o presente i.ns

truroonto em àuas vias, a segunda das quaes será entregue á tes

temunha, devendo esta lançar o seu "SCIENTE11 na primeira via, 

para ser junta aos autos e delles ficar fazendo parte integran

te. o que cumpra. Dado e passado nesta cidade de são Paulo, 

aos quatro dias do mez de Janeiro do anno de mil novecentos e 

trinta e sete. Eu, Antqnio~BaE~ta Fo~~~~ se~ .o da

ctylographei e subscrevi. ~ 11~ 

SCIENTJ: 

u~ ~~c4u0'. 
7-~ ?~ reX.e- /<J3/ 



- iNSTR~N'ro D& INTIMAÇÃ0 -

O Snr. Lauro Lei te de Souza, Pre.sidente da 11Comm1ssão de Inque

rito Admlmstrativo" nomeada para apurar falta grave a t tribuida 

pela Companhia Telephonica Brasileira ao Snr. Giuseppe Cassa. 

MANDA pelo presente instrumento de intimação, devidamente ass1g

nado, que o Snr. Secretario se diri ja á rua Abolição n~ 21, nes

ta Capital, e, sendo ah1, intime a testemunha JOSl P&REIRA 

AGUIAR, a comparecer no proximo dia trez.e de Janeiro do corr ente 

anno, ás quatorze horas, em a sa la de inquerito situada no se

gundo andar do predio "TEÇAYNDABA", á rua Epl tacio Fessoa n~ 10, 

afim de prestar o seu depoimento. t feito o presente i nstrumen

to em duas vias, a segunda das quaes será entregue á testemunba, 

devendo esta lançar o seu 11 SCIENTE" na primeira via, para ser 

junta aos autos e delles ficar fazendo parte integrante. o que 

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

dias do mez de Janeiro do anno de mil novecentos e trinta e 

sete. 'Eu, Antonio ~Rtista Fonsec~, secretario, o dactylogra

phei e subscrevi. 4~ LJ~ ~ · 

~-1. ssao 
/ 

SCIENTE 



- INS TRUMEN'Tú DE DJTll.AÇÃO -

O Snr. Lauro Leite àe Souza, Presidente da. "Commissão de Inque

rito Adminlstrativo" nomeada para apurar falta grave attribuida 

pela Companhia Telephonica Brasileira ao sn~. Giuseppe cassa. 

MANDA pelo presente instrumento de intimação, devidamente assig

nado, que o snr. secretario se dirija á rua Eduardo Chaves nR 

5-B, desta Gepital, e, sendo atu, intime a testemunha Snr. SE

BASTIÃO DOS SANTOS SILVA, a comparecer no proxlmo dia treze de 

Janeiro do corrente anno, ás quatorze rwras, em a sala de 1n

q_uer1 to situada no segu .. 1do andc..r do e diflclo "TEÇAYNilABA", á 

rua Epltacio PessOa n~ 10, afim de prestar o seu depoimento. 

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

quaes será entregue á testemunha, devendo esta lançar o seu 
11 SCIENTE'' na primeira via, para ser Junta aos autos e delles 

ficar fazendo parte in tegra.n te. o que cumpra. Dado e passado 

nesta cidade da são Paulo, aos quatro dias do mez de Janeiro 

do anno de mil novecentos e trir:ta e sete. Eu, Antonio Baptis

ta Fonseca, se~e~lo, o dactylographei e subscrevi. 

~il~~-

SCiiNTE 



- INSTRUMENTO DE I NTIAAAÇÃO -

o snr. Lauro Leite de Souza, Presidente da "Commissão de Inq_ue

rito Administrativo" , nomeada pãra apun~r falta grave att.ribuida 

pela Comp~a ~lephonica Brasi leira ao snr. Giuseppe cassa. 

l:JANDA pelo presente instrumento de intimação, devid8.lll3 nte assig

nado, que o Snr . Secretario se dirija á rua Senador Paulo Egydio 

n~ 61 (4~ andar), nesta Capital, e, sendo ah1, 1nt1ne a t es t e

munha snr. Dr. ERASTO PRA:j)O, a comparecer no prox1mo dia treze 

de Janeiro do cor rente anno, ás quatorze horas, em a sa la de 

1nquerito situada no segundo andar do edi f i cio "TEÇAYNDABA", á 

rua Epitacio PessOa n~ 10, afim de prestar o seu depoi mento. 

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

quaes será entregue á testemunha, devendo esta lançar o seu 
11SCIENTE" na pr imeira via, para ser Junta aos autos e delles 

ficar fazendo p:1rte integrante. o que cl.ll':pra. Dado e passado 

nesta ci dade de ~ão Paulo, aos quatro dias do mez de Janeiro do 

anno de mil novecentos e trinta e sete. Eu, Antonio Baptista 

Fonseca, secretario, o dactylographei e subscrevi. 
~{)~~-

SCIENTE 
I 1 

fl!:ht.~ :;r~ · - -
-----
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U.iuseppe Cassa , com trinta e quatro annos ce ld&ca, c::;.;::,aGv, 
.at~ral õa ~ ·L~Ge ~e ~ãc a~lv, ~st~do àc ~to t~~lo, resi
de!lte ~ rua 1. ... ria José n"' 13, .1es i. .... C:&p~t .... l , occ"~~aJ....co 
c~rcSO de po.~tstru c'"' es .. !. ,ãv tcl!::b-HO:licc.. "'<{;u~tro 11 da oo,J
p:.n.üli:l. '.lel-=pLonlca Bn .. sileir&, onde tr~O-P•e cerca de q ... ün
~e fu1nos. Psrgur.c.-c-. s:.o!'e os fa~:os narr&dos .1a pcrtr..rie. 
à6 f\..:..L.c.S êcis cec::..:rou ue : • &c 5 ·er6_ r1e ~u6 .::Je emJria6&, 
que a ct ... l;a ':iue l. .€ é im~..:~~c:.. .. l&c é exr.~..~~ ..... ; que e~ te·. e cc
ente sob OE vJ.idados Cc d .• Gl lveira GomGs, ..... t .... nco ... mnào O 
tr=..tc..mento ; ~ue o ur. Cl 1Velr.: Goftles _(!O.iSEL.C.J-0;;. deixar 
" ·..1~ h .. c e a~ ..-:· l:::0 Je~ ; (iU€ este V€ a f:" St8 à c dOS serviÇOS de-
"1. "'o · a·e~ · n ... c1·1 · ' 1~Ci'"'S .:: c ....... c.... .::1 • ort~:: ·~ v v u. .... ,!. .... ...bt .. c. -- _ .,.._.. '-' '- ~c , -i .. !U:::. :> ~ - .Lc.. ' em 
serv1~o , fel cccc:--.ifl:tettiàc ~ cr 's .. nc.:;Es' se~~G.: socccrrido 
c·.Jas veL-es pê l a .hssiste .:.cia rol lcial e u~a ve~ pelo õr. 
~:--.1stc z n: de , 'iua 2.s ~e "'t-c .:..t. ~c_ ... se eüccntn....r nol estia al
guna, Z vC ."'...3e:.~:- ldo-o a .:;c:'..SJlU..r ll:'. esr-3c i alista , rr:.=s Iilio 
se:Je de\::lara.r qual a especialià~de; y_ll€ tem .;o.:.:: ... l :ato o 
dr. vllveir~ Jc::es \.r-e c --~C . •• :-elh0U a Ge lxúr ÕC er'1briCc.L.:.6Z ; 
que be ..., :; modemà'-4.~lcute a~Ellc.,s; que Eente mui ta f r~Queza, 
sa .. '!co -;:::te c motivo àe S...lC.s fultEs ao sarvl~o; fc.ltc.:. va
·~.:.:-s ~-<ias em Dêzembro t-or .1o~iVv àe :-1olest,l..e , ig.r.o.rando 
ç_ual ssj& es~a FClEsl;iL. , t-'.:is os -;:_'..c·s . .~.::o .; l!..fJ!.G..?.rom., 
aJOnf:~l!..a .~.:.cc toCc.s c. se .... oster de q_unly_~er ceei-=- ... alco..;li
ca . Per._) .. d~t ..... co se não est::.vs sclc: .. te ~le se pcCia f&zer 
ac o:t~,Janha.r C e seu aü·, t:_ ...... oc , inforrr:o_ 1.ao ter t e:c~.trsc~ ;~·c.. 
~.ssc e uãc .. er rrocur"'do c.. t..sslste .. ~l:: j u.õlcL.r.:.c.;;. ':!.ui;: l:.e 
C' -5 o St"ào T~-·1 rcu ... c~ o e --e~-,-r~ 'J~Ve 1 ' ~,... c.. .... 1<-r ~ -* ~ • ~ ., -- ........ 1.. . c. \o::l. w4 ~ J ·t" c ._ ""'"' t:1.•. 6J a _JJ.,...... -

.,.,ori .... · ,.., - ~ c::.c·· .... -. ' 1 "' c e l"'-"' r-re c· .. ~cc~··,.. ... ...-r c I .. ... (4 ._, _L U.:) -- ..... ~ .., v _ ,.c; 0 c,....,_; ;; ~CJ. -'"" .::J , r::~ .. ._ ... .:" =-·-
y_ .... al~Lt.Sr rr.ot1vo '-:..rc. ::.. c:..ccusa~ão ftlte , ~ ~-e .seus c ... 1efes 
se.1pre :.he dis ... e.Is""raJ,.;. bom tr::. ta . . e:.~.to, r..ao tende 'i-t&lqucr 
y_ueixt.... ccn~ra elles e os d6:1~1s col.:.G 0 ._.S. ~··~~ t_,cc ç_La.:"o 
cisse o ceclarer.te , .. r. uL.J.seç:.e .::....ssa, t '-!i..l€ e!.. .Secrçt...
rl.o , f l.t:!.~e . tê. rel:"'rU3uz.1 , 'i '"". ·>~~.: &SSJ.6 • .::.c~ "'Elo cJe~larr- j.

te , presidEnte e · ... 1ce-pr€slde_1te êc;~. "8orn:J.ssac de I;.':l.'"'eri
tc .~à ''tL. ~s~rc.~ivo'' , é por Ilt..Iü ~e~ret~rio q_ue o doct.,lq;ra
::;heL ~ão Pa...~lc, acs treze t.:ias co r:;ez CJ.e J3.·.etro de 1Jil 
IOVece1.tos e trL.tc. e se te. 



DECLARACÕXS DA TESTAMUNHA SENHOR SISl\J VKLLARDO 

Sisto Vellarão, com trinta e oito annos de edaãe, natural da 

!\.rgentLJa, residente á rua Solon numero dezesate , ne.sta. Capi-, 

tsl , occupando o cargo de servente r.~ Collipanhia Telephonlca 
-

Brasileira (Secção de Conservação), onde traball1a cerca àe 

oi to annos . Tanõo jurado dl-,62r a verdade e sendo inquirida 

sobr·e os í'ectos narrados na portaria de folüas dois Ht.SPC.U-
-

D~U que: não pede dizer si o acCJSL:óo se entrega êO V..L.Cio de 

embriaguez; qLl€ ~oube que o accusado estava fa.l tando ao ser

viçc. , por doença; que a rendado Ge seu <.;L:.fe, .Sür. Giuseppe 

Rizzo, foi até a rssldeacia ao accusado vis1tal-o e saber se 

pre~isave de medico , ou qualquer outro auxilio; nessa occa

sião encontrc.u o accusadc dei~~do em uma cama, comDletamente 

vestlco t a,.,varentemente dor:nlndo, não tenõo res[KnC.idc e.os 

seus cnamados, mesmo quandc o saccudiu; Que 1~0 encontrou na 

casa pessôa alg~~a da familia do accussdo, ou QualQue r outro 

~6ulto Qua lte pudesse d&r qu~l~uer inforíação ; que &lgwnas 

creanças qce estuvs~ na c-sa do accusado, na occasião , e que 

o declarante n&o conhece, disseram est.:..r o ;::>ür. Giuseppe cas

sa embriagado e ~ue ccstuou beber exagge.radamente; notou ~elo 

cLeiro caracter1Etico que o accusado pa.re.cia tEr ingerido oe

bida alcoclica; Que soube DEle ~:1r. José Pereira .-~guiar que o 

acompanhou ::éSSE' v1s1t& que o e.ccusado se entregava &o vicie 

de embriaguez; que em serviço nur:ca viu c Snr. cass~ embriags

do, nem soub·~ c e qu~lQue r falta sua no local de treball c. Foi 

t~do quanto disse a testemuru1a snr. Sisto Vellardo , e que eu 

SecretE>rio fiel·1en~e r e l:roduzl, que vre assignadc pela tes ~..e

mu.ma., pelo accusado , pelo prestde!"lte e vice-presidente e por 



mirn .:J€crctarlo que o àact.vlographel. são Paulc., aos tz:e

ze éias do mez de Janeiro ao ar~o de mll novecentos e 

trinta e ~ete. 

:.::estcmunha:-

1-1CCUSa.do:-

Presidente:-

' 



:a.1se ;:pe Rizzo, com ~qu .... re!1ta annos d€ ice. à e, ne t\.:!'2.1 de Rio de 

Janeiro , reside.i.lte ...! c: venida. João he..r.alho n~ 44, .~.esta, c.~6o em 

3a .. to André, occupanõo ,J Cé.cc;;c ce Cnefe de Centre d2 .wsta.~ão 

"~u.é!tro" da ,;oJ~é:. .. J.ia Tele;;lllczlca Brl:l.sileira, on6e traca1..~1a cer-

ca de dezese te annos , approxlrc.taea nente. Tendo jur-:oõo o.:..zer a 

verõede e secco L.1qLlirlda sobre os factos narrdccs na port&.ria 

de folhas dois ~SPú~~~u que : o Snr. Giuseppe c~ssa teve duas 

syncoç.es na -estação "Q.us.tro" e U.'I!a nti estc'~ão ''Sete" e por duas 

vezes elle decle.rante cl:!.t:.rr:ou a .nssistencia para sc~_;cJrrel-o; - -
quê desconhece, entret5..ato, a= causas àessas sJ·ncopes , ~sis ns.da 

l né foi dito pelos ftmccionarios da Assic::ten~ia; q_ue o accusa

do nurJ.Ca comparecet... ao serviço em es :a do de embria.guez; que 

tem fdlt· de frequentemente ao serviço, Ceclarando o accusado 

que taes faltas erõ.n: devidas a inotl vc de moles tia; q_ue tefloo 

o ~ccusadc feltado ao servl~o c~r~a de WI~ semana mandou os 

em~_:reg&dos 31s to "/e llardo e Jos~ ?ere irB Aguiar ~ casa do 

ç_ccuss.ào se.ber a causa dess~ts falt· s; ~u.e estes e.1pregadcs o 

encontrerar:J. desaccordado , parecendo-U1es q_ue e.ll estado de 

embriaguez segundo elles declsr.sram ao ue;cente; ~ue ha dois 

mezes, mais ou nenos, foi procurado pela esposa do accusado 

~ue veio se q~eixar do máu proceãer oeste que se em: rl&gava, 

rnáltratava a el4a e uos filhos e os deixava ~.ssar privações, 

e porisso estava disposta a aoandonal-c, dtsejando se acon

selhar com o declarante; que disse a ella. não poder lne dar 

~ualquer conselho sobre ass~ptos de sua vica part~cular; que 

o accusado, quando em serviço, era um bom empreg~do, n'""àe. e

xistindo contra elle além àe suas faltas demasiad~.uent= fre-
--

QUentes. Foi tudo qu~ ... ec õissE: & testemunha, Snr. Giuseppe 

Rizzo, e que eu Secretario fielmente reproduzi, que vee as

signado pela testemunha, pelo accusado, pelo vice-presiden

te e pres.!.dente da 11 Colli!llssão de Inqueri to Administra tlvo", 



e por m1!:! secretario q_ue o ·dactylngrapheL são Paulo, aos tre

ze ãias do mez de J~neiro do anno de mil no ·acentos e trinta e 

sete. 

' 

::e s temunha:-

..~· 
Accusado ;-

Presidente:-

Vtce- Presidente:-$: ff~~ 
Secretario: - · CJ# ~ 



Vicente Cundari, con cinccenta annos de idade, natural de 3uc;,u. i

ra, Estado de são Paulo, resldente ( 1 ua ... é· rquez de Itú numere 

seis, nesta capital, cccupando o cargo de porteiro ãa €Sta~ão 
11 Q,ua tro" na Companhia Te lephonica Brasileira, onde trabalha 

quinze annos, &pr..rcximuGan.eil'te . Tendo jurado cUzer a vendade 

e senàc ill~t.:irida ~obre os factos narrados na porte..rla de folllas . 
dois RZSPOlD~~ que: nunca viu o Sr. Giuseppe cassa embriag&àc e 

~ . não sabe si e:le se entrega ao vicio de emortaguez; çuE so~De 

que o accusado , em servL;o, teve "syncopes", ignorando, porém, 

a caus[!. das mesmas; que no trabalho o accusado seni.~re foi cor

re c to e pontual no horario; que, ult imamente, tem faltado mt:..ito 

ao servi~o e que no mez de tezembro de 1936 quasi não trabalhou; 

que o accusado lhe teleçt ... on:JU algumas vezes, dizendo que estava 

doente; q_ue quanto a outros assumptos da vida pc:rt::.cular co 
accusado, desconhece, b-'cry_L:.E sé tem contacto com o accusaõo du-

rontE c serviço , pare substi tuil-o na portaria; que o accusr;do 

é bom collega e nunca teve deslntelli ge.!l; i a c.lguma com os de-

mais collegas e seus cLefes; que sabe que a esposa co &ccus~do 

prc.c..urou o Snr. Giuseppe Rizzo, com quem desejava fallar sobre 

o Snr. Giusep pe :::assa, nada sabendo, porém, sobre o assu~'!lpto 

~r·& ta do. Foi tudo quanto a testemU{ .. h-5. Snr. Vicente cundari 

declaroL~ e y_-...:.e ~1..'. Secretario fielrJente reprodu2.1, que v&e 6.-f

signado pela testemunha, pelo accusado, p;lo çresiàente e vi

ce presidente da Co~:issão de Inquerito Administrciivo, e por 

uJ.r secretario que o dactylogre;Jl:.ei. .:3âo Paulo, aos treze 

dias do mez de Janeiro ~o anno de mil novecentos e trinta e 

sete. 

Accusado:-

Presidente : -



D:OCLA!iAÇÕiS r.A T"SS1EJ.c1UNHA SENHOR SEBASTIÃO SANIDS ·siLVJ.. ?~ 

Sebastião santos Silva, com quarenta e um annos de idade, casaoo, 

r:.:. tEra l de 1racicaba, Estado. de são Paulo, residente á rua Eduar

do Chaves n~ 5-B (sobrado), nesta Capital , occupando o cargo de 

.Sncé!_rregado do ~xpediente da secção de conservação, ca. Companlli.a 

Telepllonlca Brasileira, onde trabalha cerca de doze annos approxi-
{ 

rnadamente. Tendo jurado dizer a verõe.de e st:ndo inquirida sobre 
v . v 

os faGtos narraéios na portaria de folt.IB.s dois IBSPONDEU que: que 

por d~as vezes , quando o accusado esteve no e scri~torio para fa

lar ao declara.n te, notou f or te cheiro de alcool, embors. o S '=U es

~é.do fosse norrml; çue sabe, por ouvi r dizer, que o accusado se 

er:treGeva co vicio de erubriaguez, nas horas ce fcl6a ; ç:..te por com

municação dos snrs . ·. Giusep p~ F.izzo e Pedrc L.ani, respective.mente 

encerregado da estação "Q,ua tro" e supervisor das es t~ções, ~oubE: 

q_ue as faltas de &ceusc..tlc e rer. · EnsEç_uenc la s do v1 cio âe emorü.:.

gue~~ ; ç_u.e soube que em serviço o f~ccussdo t e ve Cuas "syncopes" 

na esta~ão "Q.uatro 11 , se1:do soccorrido pela Assistencia Policial; 

que recebeu por escripto e por telephone, algumas queixas do 

Ct.e fe êa estação 11 •~ua tro" e do Supervisor dr.:s estç_çÕes te lephoni-
'" 

ca.s sobr e as ~cnst~~rnes faltes ão accusedo ao se.rvi~c; '-iü.e uE-s 

vezes encontrou a espose. do acc.u.sa.ãc [L escriptorio da companlüa 

(Departrunento de Empregados) , onde viéra QueiXar-se de seu mari

do; queuessas duas vezes conversou cc~ a esposa do accusado que 

se queixou oe que est t: embriageva-se conste..ntemecte e a C::el.XêiVa 

passar necessidaêes; QUe, çcr essç l:tC t l.V 8 , bc.via se sepa rado ào 

c. .::cusu do e vinha pedir á Companll ia que me.ost:ilmente desconte.sse 

ào ordenado de s eu marido uma certa importancia par -- o sustento 

della e dos fiUtos, import!ülc ~a essa que deveria ser remettlda 

p~ra. Appareciàa do Norte (Estado de S.Paulo), onde ia morar com 

seus paes; que o snr. Gluseppe cassa concordou com isso, tendo 

autorizado por esc.:ripto á Com[)anhia a fazer esse é·esc ·;nto e 

pagae1ento a sua espus<=.; Y.1J.e d~ pr~ . .rr.e ira vez que enccnt rcu a 

e s pese:. do accusado, estava e lla acompanha da de u;--.e. senhora sua 



parenta que confirmou integré.lmente o que ella dlssera; E.IUe 

a es posa. do accusado disse-lhe mais que os an:taz.ens prcxlnLos 

de sua ·res1dencia já não mais vendlan beüidas ao seu marido, 

mas que este CJ11tinuc.vt2 c. s€ embriagar, procurando "t:Jarst• e 

ltc:rrnL.errs" mais d!stan.tes. Fci tudo q_uanto a t estemunha , 

snr. seõastião su ... 1tos Silva decrarou e q_ue eu 5ecre t;;.r l o fl

elm€nt~ reproduzi, ~ue vae assignado pela testeiTlUl.J:.a , ~pelo 

accusado, pelo presidente e vice-presidente e por mim secreta

rio ·que o dactylographei. são Paulo, aos trez.e ci~s do me-z 

de Janeiro do anõ de mil novecentos e trinta e se te. 

- TESTEMULHA: 

ACCUSALO: 

Ptw.;SI ~N 'E: 

VIC~ PRESIDENTE: 

SECRETARIO: 

-· 



t 

Ir • .=rasto Pr:,do, cc:u trl.r..:;a. t;; tres an~1os de idade, casado, 

n!:tural da cidade d·3 hio: ~ro, ~stado de ,;)ãc.. ?c..ul o, re~l

ae_lte f.. rua Itymb~ h.Q 3lb, .. -:.esta ::;a~it-.il. 'I'enõojlrado dizer 

a verdade e seLGC inqulr:dn sobre cs factos narrados na por

taria de fcll"las dois. ~SPLJI...~~u que: foi á resiàe:!.:;la do 

:~es, de co.~pantia Cel~;;;phoüica Brasileira; que e:.controu o 

<:H .. cu.saco co:rr tre:rtores e agitado, CC!!:. s~ntom.ss de int::xics.-

"' " ~ao , nao podendo, entretn.utc, l1UIL exa1e superficial verifi-

car a cause... Clt;. L-.tcxica~ão ; que rGco·J.:_endo.:.-lhe que corr.pc.

recesse ao :::cnsul to rio ~ara um exar:1e I!lais de talhado, não 

tendo c e:.ccus~dc c.:.:n:~arecido. Fo.::.. tudo qJ.anto a testsr:m.r.111a 

Dr. ~rasto Prado declarou e ~ue eu 3ecretnrlo fielmente re-

produzi, que V&G assigna6o pela testemunt.a., pe lo &ccusudo 

Snr. Si use .-'Pe Cass3, pelo p.re~idente e vice- presidente da 

Cornmissão de Inquerito Adml.Gistrntivo e por mim Secrethrio 

que o dact~log.raphel. são Paulo, aos treze dias do ~ez de 

Janeiro do o.n!"lo ce mil novecentos e tri11ta e sete. 

Testemunr .. a:-

~;CCUS~dO:-



,.. 
.., Url;::J f._.S':.:s Jit.i!~tki ~ :Ú.u h-.;vJ.::3AÇ"~(; 

Aos trE'ze àla~ do m:; z de Ja nslro êlo anno àe mil no\'e-cen:os e trin

ta e sete, ~s çu ... torze horas, em a st..la oesig.."latz çara o presente 

tnqueri~..~, situaàa no S~-"f,W1Go anà::.r ~o predio ttTeça~nõo.ta' ., Erue. 

.:pi t::cto ess6a numero àez , nesta Cici ... Ct: e ~e.vitcl do Est~do de 

s[o Pc.ulo, reuniu-se a 11 vl)mrn1ssüo àf' I n.J..terito droinlstratlvo'' , 

nomf~õa pela portarur de folt_as à ois, :J ... ix:lda .. el::. ~Jperi!1 te . den-

-
lmput~Qa ao seu em ~~o~ -o Snr. GIUS~P-~ 8n~Sn. Felo Snr. ra~l-

de. te fo.l àecl3.raci~ anert_ a aud1enc1. ... e determinado ue eu, .-,e-

cretar~o a~reooasse o o~E ào accus~ao ..,~. ~~L~~~ ~~ c~~h, Jevi

cit.Ill6Ii te ltuàc r::7'r::. es ~ ..... auàl~n~ta, confcrme se veri:flca do 

"sciente" l.. .. n~udo elo 2-ccusadeí na primeira vi.::: do :t....1str~er .... o 

õc i.nti ~~::o de folhas dezeseis destes autos . pre caóo-co~pa-

receu, e perauntaào el(. .:>r.r. PrE::lüente se não est va scle ..... t.e 

de 'i.le se podia f._._er :.co~~n11ar õe ~.óvo ..... :c, respondeu n~o t€r--

r~c~t.:1SG5 çara isso e .. r.:o tEr p!'o~ureào a .. ~ss:i.s~c _.~.~.,; __ Z~.tHciarla 

.ue lr2 õá o Zst-ào. Pelo ~nr. Presi0entê foi dito, então, ~e 

à5 ~cccrà c~ o~ ter os õe lnstrun~-~c de l~ti ·a~ãc iei~o ~o 

a.:;cusaé'c, :ossem ouvtda:s, sep'""r.~.c :rent , .1s testemUilh:s.s àe ·ac-

0t:s:.~.:o · rrolade.s e tambem devià~~er: te i _ iooõ-.._s p""ra r..e.st au-

dlencie virem [.lr~::st:lr os :::;E:US ãepc' ~ ..... t'~, .!Or.forl.Ue fuz fé o 

'sclente' Ian~~õc ~or 0ada ~ dellas em-cada ur~~ õ~s primeiras 

via s Go:, 1nstruma.1~os àe intlrfa~âc de foL.a.s dSL.E.Setc. c. ·; ... :.: ..... e 

l:ois j..L .. tcc aos ::..u .. ·s , ~ L; ~""e ãeter:Jl.nou o .:>nr. reslden~.t: , 

ue eu, 5ecre t::...r:._, "-Pr€ 0 00sse os noffiES õ .... s testerr:unnas . • .. pre-. 
s~ r 7€ •• -

~ot.-""' tro11 c& .... o .... -

estação 11 <(,~tr~'' õc.. v ~ .......... :.:. .el~t-' J .lca .... !'O.silelr ..... ; s .. r . ~.3 



~ 'r~ ~ - .....:J .J!L.or., enc .... rm~ ·o uc:, ;xÍ"' clElJ .. e ·::~. .Jec"íão àe 
... 

.... o . .!S ervação õa Comparu.la ~ele .. o .. ic .... rasllt:ir ..... ; .;-.-~.. Lr. _n,~ • .r 

Tu "" ensoes dos 

t-s"cemww.as ue coi!..p .... recerE.m, ~ ssa!'c-. a a0u~rõar e s&lJ. sepa.

r.;...àé a sua 1€Z. õe cep6r, ~enõc s.:..d.:.. c~da wr.a õe pe r si , . ~~s ~ 

or~~rl:t de folhas dois. FL1da a LJ.~· :rt~::o d;. .... ~ t.t.!la te s ten~u-

• + m1 ffi ..... , (J€ ~e r nou o.)nr. PrGs' de .. te 1osse marcado o Cia ãols à e 

Fevt;;!\;;.iro õo u o dE • ü.=.. H:, vec.e .. t cs G trLtta .... se ~.e , ;era ter 
... 

L ,_;-""'" o prost:gulme.r.. to ô<? prasente in~uer.L tO adn.in1 ~trati v'O' J

'V.l.: ( -.se D testemur..n.a S.l!'. Jcs~ ~'-JIR; .~u".....::A., ~t....~ deixou de 

comf:arecer. N& ;::: mais .t..s. ver.co E. ... c. t r foi En Er~õa a a tci.1.E.i.J.-

os demais .e ... ros L. n,;cnn.iss-ãc: ÕE D .. ~u.Erl to a ómiüi;:;. tr tiV0 1 
• 

...,.::o 1u.ulo, ... os traze dL ... s do m::z ·e ...... eiro do aa .... o e ~l .. 1 ve-

ce ..... .tos e :r L. c e Se t.;; . 

Vlce-Fr6siuente:-

;,e~.~retario :-



~· ~~~ 

~~~ r,~~~~ a.a k~ 
~I ~~L Ir->··~ L ~t_._~ 11M~ I 
Lh :f~ ~ ~ · (!._ ~~ ~ · r 61~ a.e;W,v. · 

~r~, ,~ t. 6~ ct 1qJ1 

~l3~~ 





- .INSTRUMENTO DE INTIMAÇÃO-

O Snr. Lauro Leite de Souza, Presidente da "Comm1ssão de In

querito Administrativo" nomeada para apurar falta grave im

putada pela Companhia Telephonica Brasileira ao Snr. Giuseppe 

Cassa. Manda pelo presente instrumento de intimação, devida

mente assignado, que o Snr. Secretario se dirija á rua Maria 

Jos~ numero treze, nesta capital, e, sendo ahi, intime o refe

rido Snr. Giuseppe Cassa, a comparecer no proximo dia dois do 

mez de Fevereiro do anno de mil novecentos e trinta e sete, ás 

quato ze horas, em a sala de 1nquerito situada no segundo an

dar do predio "Teçayndaba 11
, a rua Epitacio PessOa numero dez., 

para serem tomadas por termo as declarações da testemunha José 

Pereira Aguiar, que, por motivo de doença, não compareceu á 

reunião realizada no dia treze de janeiro de mll novecentos e 

trinta e sete, ·na qual se procedeu a inquirição das demais 

testemunhas de accusação no lnquerito administrativo aberto 

para apurar falta grave attribuida ao Snr. Giuseppe cassa, com 

a practica de embriaguez em serviço, na portaria da estação 

"Quatro", faltando ou abandonando o trabalho, frequentemente, 

ficando facultado ao mesmo comparecer pessoalmente, ou acompa

nhado por seu advogado, ou pelo advogado do syndicato de clas

se, sl houver. No mesmo dia, local e hora, na presença do re

ferido empregado ou de seu a~vogado ou do advogado do syndica

to de classe, si houver, ou a sua revelia si não comparecerem, 

será ouvida a testemunha de accusação Sr. José Pereira Aguiar. 

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

quaes será entregue ao empregado, devendo este lançar o seu 

'1sciente" na primeira via, para ser junta aos autos e delles 

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

nesta cidade de são Faulo, aos quatorze dias dO mez de Janeiro 

do anno de mil novecentos e trinta e sete. Eu, Antonio Baptis-

t~, ~· ~graphel e subscrevi. 

Sciente 
·~~ 

·D ~.& A j ~~~.-=~;;;;;.-_,.-,;.;· ~...,--:-~ -.-.~~~--J )+ ---Ã ~ ..J.,Q---.5)7 ~sfdente âa--comnussâo 
-----~-~-



- INS TRUUE N'IO DE INTIMAÇÃO -

o snr. Lauro Leite de Souza, Presidente da "Commlssão de Inque

rito Administrativo" nomeada para apurar falta grave attribuida 

pela Companhia Telephonica Brasileira ao snr.Giuseppe cassa. 

MANDA pelo presente instrumento de intimação, devidamente assig

nado, que o Snr. secretario se diri ja á rua Abolição numero vin

te e um, nesta Capital, e , sendo al11, intime a testemunha JOS:E 

PEREIRA AGUIAR, a comparecer no prox.lmo dia dois do mez de Fe

vereiro do anno de mil novecentos e trinta e set e, ás quatorze 

horas, em a ssla de inquerito situada no segundo andar do pre

dio " 'leçayndaba", á rua Epitacio Pessoa numero dez, afi m de 

prestar o seu depoimento. ~ feito o presente instrumento em 

duas vias, a segunda das quaes será entregue á testemunha, de

vendo esta lançar o seu "sciente 11 na primeira via, para ser Jun

ta aos autos e cielles ficar fazendo parte integrant e. o que 

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

dias do mez de Janeiro do anno de m11 novecentos e trinta e se

te. Eu, Anto~o ~tista Fons~ca, Secretario, o dactylographei 

e subscrevi. ~ ,:j~ ~ · 

Sciente 





~ - ~~~ 
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Form. 6557 - S. P. 

tJÍ .3 õ 
COt'IPAl~riiA TELEPHONICA BRASILEil~ 

s. Paulo, 20 de Janeiro de 1937 

Illmo.Snr.L.Leite de Souza 
Presidente da Comm!Ssão de Inquer1to Administrativo 

Por meio desta venho indicar como testemunha para 

depor no lnquerlto administrativo a que responde o emprega

do Gluseppe cassa, o Snr. Pedro zani, Encarregado das Esta

ções, casado, maior, resi~ente á rua Jorge Tlblriçá n~ 22, 

que dlz. ter sclencla de factos que concorrerão para melhor 

esclarecer a faLta attr1bu1da áquelle empregado. 

saudações 

é&~ c. G. Schne ide r 
SUB-SUPERINTENDENTE GiRAL. 



,.·· 

~.Paulo,2l de Janeiro de 19 1 

Illmo. snr. 
• G. Schneloer 

M •• Sub-Suparlntenàent Geral 
Compan.l!la 'l'Clephonlca .Braslle 1ra 
S. PAUL 

Accuso o receo nto e sua c rta de nontem, 

ln lcanoo o nr. Pedro ZBnl para depor comu t s temu

nba no lnquerlto admlnlstr tlvo a uo s onde o em

pr gaào Snr. G1useppe ssa • 
... 
o t n o sido attll ido n ro x o de 

t stemunnas e accus ~ão, v nt1o co u que 

Já provla nc1el p ra que saja ouvlua ls es~a t s

t munha. 

flfo . 36 



COUVTSSÃO DB IJq!ERITO AII4INISTHA TIVO 

são Paulo, 21 de Janeiro de 1937 

Illmo. Snr. G1uaeppe cassa 
Rua llar 1a José ~ 13 
CAPITAL 

Tendo a Companhia Telephonica Brasileira, apre

sentado mais uma testemunha, o Sr. Pedro zani, residente g 

rua· Jorga Tibiriçá n~ 22, nesta capital, para depOr do 1n

quer-1to administrativo instaurado para apurar falta grave. 

que lhe é attribuida por motivo de vicio de embriaguez, ve

nho ~ommunicar-lhe que, por ordem do snr. Presidente e at

tendendo a que para completar o numero legal daa testemu-
' nhas arroladas pela Kmpreza, faltava uma, ficou designado 

o dia 2 de Fevereiro p. futuro para ser tambem ouvida esta 

testemunha, ê!s quatorze horas, na sala de "Inqueri to Adm1-

nistrativo11 do pre.dio "Teçayndaba" 2l rua. Epitacio Pessoa 

nR 10, nesta capital. 

! feito o presente instrumento em duas vias, 

a segunda das quaes será entregue ao accusado, devendo 

este lançar o seu "sclente" na primeira v1a, para ser Jun

ta aos autos e delles ficar fazendo parte integrante. 

Eu, Antonio /\Ba8~ ~ Fn~~+~-~cretarlo, da

ctylographel e asslgno. ~ f-YLV~ ~ • 



- IR3TRtl4ENTO DE INT:wACÃO -

O Snr. Lauro Leite de Souza, Presidente da ncomm1ssão de In.que

rito Adm1n1st.rativo11 nomeada para apurar falta grave attritulda 

pela Companhia Talephonica Brasileira ao snr. Giuseppe cassa. 

MANDA pelo presente inStrumento de 1nt1mação, devidauente asS!g-

·nado, que o snr. secretario se dirija á rua Jorge Tibiri~á numa

ro Vinte e dois, nesta capital, e, sendo ahl, intima a testemunha 

PKDRO ZANI, a comparecer no proximo dia dois do mez de Fevereiro 

do anno de mil novecentos e trinta e sete, ê1s quatorze horas, em 

a sala de inquerlto situada no segundo andar do predlo "Te~aynda

ba", á rua Epitaclo Pessoa numero dez, afim de prestar o seu de

poimento. ~ feito o presente instrumento em duas vias, a segun

d& das quaes serê1 entregue á testeim.lllha, devendo esta lanç_Qr o 

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

ficar fBzendo te.rte integrante. o que cumpra. ~do e r;assado 

nesta cidade de são Paulo, aos vinte e um dias do mez de Janeiro 

do anuo de mil novecentos e trinta e sete. Eu, Ant~n~tlsta 

Fo~~~~secretario, o dactylographe1 e subscrevi. ~ 
~J~~ . 



& . &uv:.~ 
~r~~t~~~ ~ tt~L ~s, 

(w, . à.J. ~ ~u.:~ ~ J...L 8~ ( 1)"-' ~ ,o A-&. 





- INSTRUMENTO Di INTIMAÇÃO -

O snr. Lauro Leite de Souza, Presidente da "Commlssão de In
querito Administrativo" nomeada para apurar falta grave im
putada pela Companhia Telephonica Brasileira ao Snr. giusap
pe crassa. UANDA pelo presente instrumento de inttmaçao, de
vidamente asslgnado, que o Snr. secretario se diriJa á rua 
Maria José numero treze, nesta capital, e, sendo ahi, intime 
o referido snr. Giuseppe cassa, a comparecer no proximo dia 
dazesete do mez de Fevarei~ do anno de m11 novecentos e 
trinta e sete, ás quatorze horas, em a sala de inquerito si
tuada no segundo andar do predio nTeçayndaba11 , á rua ipita
cio Pe~sOa numero dez, para serem tomadas por termo as de
claraçoes das testemunhas José Pereira AgUiar e Pedro zan1, 
para apurar falta grave attribuida ao snr. Giuseppe cassa, 
CQm a pratica de embriague~ em serViço, na portar18 da esta
çao 11Q,uatro"' faltando ou abandonando o trabalho, frequente
mente, tendo sido mesmo, em certas occas1oes naqu~lla porta
ria accommettldo por "syncopes" de origem alcoolica, fl. can
do facultado ao mesmo comparecer pessoalmente, ou acompanha
do por seu advogado, ou pelo advogado do syndicato de clas
se, si houver. No mesmo dia, local e hora, na presença do 
referido eapregado ou de seu advogado ou do advog!do do syn
dicato de classe, si hOuver, ou a sua re~ia si nao compa
recerem, serão ouvidas as testem1nnas de accusação, Senho
res Josã Pereira Aguiar e Pedro zani. ~ feito o presente 
instrumento em duas vias, a segunda das quaes serã entregue 
ao empregado, devendo este lançar o seu "sciente" na primei
ra via, para ser junta aos autos e delles ficar fazendo ~r
te igtegrante. o que cumpra. Dado e passado nesta cidade 
de sao Paulo, aos quatro dias do mez de Fevereiro do anno 
de mil novecentos e trinta e sete. Eu, Antonio Bapt 1s ta 
Eon eca, secre ar o, o dactylograpnei e subscr~v1. -----

rl- ~~•-A 12 " -6. • 

Sciente :-

() 

elA · J U 



- INSTRUMENTO Di INTIMAÇÃO -

o snr. Lauro Lei te de Souza, Presidente da "Comm1ssão de Inque

rito Admlnistrativon nomeada para apurar falta grave attribu1da 

pela Companhia Telephon1ca Brasileira ao snr. Giuseppe cassa. 

MANDA pelo presente instrumento de 1nttmação, devidamente ass1g

nado, que o snr. se~retar1o se dirija á rua Abolição numero vin

te e um, nesta capital, e, sendo ah1, intime a .testemunba JOS~ 

PERiiRA AGUIAR, a comparecer no proxlmo dia dezesete do mez de 

Fevereiro do anno de m11 novecentos e trinta e sete , ás quatorze 

horas, em a sala de 1nquerito situada no segundo andar do pre

dlo "Teçayndaban, á rua ipitacio Pessoa nUIIW3ro dez., afim de 

prestar o seu depoimento. ~ feito o presente instrumento em 

duas vias, a segunda das quaes se~ entregue á teste~1nha, de

vendo 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 são P&ulo, aos quatro 

dias do mez de Fevereiro do anno de mil novecentos e trinta e 

sete. Eu, Antonio Baptista Fonseca s cretario, o dactylogra-

phei e subscrevi. ~ ~ .. ~~ · 

~sao 

Sciente 



- +NSTRUMEN'ro DE INTIJrAÇlO -

o snr. Lauro Leite de Souza, Presidente da "Commlssão de Inque

rito Admlnlstratlvo" nomeada para apurar falta grave attribulda 

pela Companhia Telephonlca Braslleir.a ao Snr. Giuseppe cassa. 

MANDA pelo presente instrumento de intimação, devidamente assig

nado, que o snr. secretario se dirija á rua Jorge T1bir1çá n.Q 

vinte e dois, nesta capital, e, sendo ahi, intime a testeDDmha 

PEDRO ZANI, a comparecer no prox1mo dia dezesete do mez de Fe

vereiro ão anno de mil novecentos e trinta e sete, ás quatorze 

hOras, em a sala de inquerito situada no segundo andar do pre

dio "Teçayndaba't, á rua Epitacio PessOa numero dez., afim de 

prestar o seu depoimento. ~ feito o presente instrumento em 

duas vias, a se~a das quaes será entregue á testemunha, de

vendo esta lançar o seu "sc1ente11 na primeira Via, para ser jun

ta aos autos e delles ficar faz.endo parte integrante. o que 

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

dias do mez. de Fevereiro do anno de mil novecentos e trinta e 

sete. Eu, Antonio ABa~sta Fonseca~ Secretario, o dactylogra

phei e subscrevi. ~~ ~ ~ 

~o 
SCiiNTX:-



Form. 6557. S. F. 

CO~IPANHIA TELEPHO~'JCA BRASILEIUA 

CAIXA SÃO PAULO 

S.Paulo, 19 de Fevereiro de 1937 

Illmo.snr.L.Leite de Souza 
Presidente da Comm1ssão de Inquerito Administrativo 

Em resposta ao seu officio de 18 do corrente, juntamos 
a correspondencia sobre a differença em dinheiro a menos, na cai
xa do Posto Telephonico 5, deixada pelo snr. Giuseppe cassa, cu
jos documentos enumeramos a seguir: 

1. 

2.. 

3. 

4. 

5. 

Vale deixado pelo sr.G.cassa na caixa do Posto Te
leJ?hOnico 5 (Estação "9"), na importancia de Rs:-
20$000 (vinte mil réis)( 

Memorandum do empregado snr. Narciso ao Encarrega
do da Estação u9n, pedindo providencias sobre es-
se vclle ; • 

Memorandum do :d;ncarrega.do da Estação "911 ao snr. 
Pedro Zani, sobre o mesmo assumpto; 

Memoranãum do Chefe de Districto de Trafego Inter
urbano ao Snr.superintendente de Trafego, sobre o 
mesmo assumpto; 

carta do snr.Superintendente de Conservação ao snr. 
SUperinteadente da Planta, ainda sobre o mesmo vale. 

Juntamos mais, os seguintes documentos que me1110r escla
recem a conducta do empregado, snr. Giuseppe cassa: 

1. carta de 30/9/1936 do snr.Pedro Zanl ao Snr. Super
intendente de Conservação, expondo a impossibilida
de de continuar o Snr. G. Cassa como e~pregado da 
companhia; 

2. 

3. 

Carta de 2/10/1936 do Snr. Superintendente da Con
servação ao Srrr. SUperintendente da Planta, pedin
do providencias para a dispensa do Snr. G. cassa e 
juntando infor~ção do medico da Caixa àe Aposen
tadorias e Pensoes dos Empregados da Companhia; 

Carta de 29/10/1936 do Snr. Superintendente da Con
servação ao snr. superintendente õa Planta, trans
mittindo pedido do snr. G. cassa para que parte de 
se u ordenado fosse paga a sua esposa, em Appareci-



Fls. 2 (continuaç~o) s. Paulo, 19/2/1937 

sr.L.Leite de Souza 

da do Norte. Annexas a esta carta estão: A car
ta do Sl1r. G. cassa nesse sentido, e uma carta 
dirigida pela esposa do mesmo ao Chefe do Depar
tamento de Empregados da compallhla; 

4. carta de !6/12/1936 do snr. Superintendente de 
Conservaçao ao snr. Superintendente da Pl&nta, 
relatando essas faltas do snr. Giuseppe cassa e 
reiterando pedido de providencias para o seu af
fastamento. 

sew outro motivo, subscrevefuo-nos com elevada estima 
e consideraçao. 

De v.s. 
Amgos.Attos.Ob~dos. 

~4~ 
c. G. Schneider 

SUB- SUPERINTENDENTE GEBAL 



- ... 
DECLARACÕES DA TESTEMUNHA SR.PEDRO ZANI 

Pedro zani, com trinta e seis annos de idade: casado, natural 

de são Paulo, Estado de são Paulo, residente á rua Jorge · Ti

blriçá numero vinte e dois, nesta capital, occupando o cargo 

de Encarregado das Es.tações na companhia Telephon1ca Brasilei

ra (Secção de conservação), ondê trabalha cerca de dezenove 

annos. Tendo Jurado dizer a verdade e sendo inquirida sobre 
-

os factos narrados na portaria de folhas dois respondeu QUE: 
- • N 

o Encarregado da estaçao "?u chamou-lhe, em sua resldencla, -

para communicar-lhe que o Snr. cassa teve, em serviço na por

taria da mesma estação, uma syncope, e que tinha sido soccor

rido pelo dr. JUstino de Oliveira castro; qúe este medico 

pertence ao quadro clinico da catxa de Aposentadorias e Fen-
,..- - - t 

soes da Bompanhia Telephon1ca Brasileira, mas que desconhece 

os motivos dessa syncope; dahi então o snr. cassa faltava ao 

serviço, allegando doença; não~ digo: mais tarde na estação. 

"9" recebeu uma queiXa do snr. Maciel, empregado da Caixa da 
. . . 

Companhia Telephonica, de que tinha sido notada a falta- de 

20$000 no P.S. (Posto Telephonlco Publico), e que tinha o Sr. 

cassa detxado um vale, correspondente a essa tmportancta; dis

se-lhe então o snr. Maciel que era costume do snr. cassa reti

rar frequentemente dinheiro da caiXa e que elle de seu propr1o 

lolso, cobria essas differenças por se tratarem de quantias pe

quenas, e que porisso não apresentara. queixas antes; a esse res-
=-- r 

peito foi escripta ao snr. Énglish uma carta, pelo ~nr. · Applega-

ta; foi então feito um vale para descontar a importancta da dif

ferença do ordenado do Snr. cassa; durante a ausencla do snr. · 
Cassa ao serviço, appareceu em casa do depoente este , para di

zer-lhe que não era verdade a accusação feita por ~alguns seus 

collegas, pois ·não se dava ao vicio de embrtaguez, declarando 

J 

( 



ainda o Snr. Cassa _que tinha se apropriado daquella tmpor~an

cia por motivo de doença em su~ familia, e que tinha falto i s

so sem autorização, reconhecendo ter co~ettido uma f?lta grave; 
r 

voltando ao serviço, foi o accU$ado transferido de porteiro-su-

bstituto para '!Ortelro effectivo da estação "411 , . transfer,encia 
- -

essa que não importava em promoção, mas slm para que o accusado 

tivesse opportunldade de se corrigir e ficar melhor f~scalizado; 

o accusado prometteu que iria se corrigir e que o depoente não 

lhe . teria mais razão de queiXa; não demorou multo tempo, fo l o 

accusado accommettldo novamente por uma syncope na portaria da 

es~~ção "4", sendo soc<:orrido pela ASsistencia policial; foi in

formado pelo encarregado da estação n4n e por collegas de ser

viço, q~e aquella sync~pe era proveniente de embriaguez; o dr~ 

Oliveira Gomes, depois disso, na qualidade de medico da Caixa 
'-

de ~posentadorias e Pensões da Companhia, informou-lhe e con-

firmou-lhe por melo de um attestado que o accusado costuma se 

embrtagar frequentemente, e por se tratar de vicio não havia 

probabilidade de cura, mesmo porque o accusado não obedecia as 

suas recommendações; que recebeu uma carta do Snr.J.B.Ollveira 

Gomes, Chefe da secção de Empreg~dos e endareçada ao snr. Ap

plega.te_, Superintendente de conservação, pe~lndo clemencia para 

a situação do accusado e de sua famllia; á vista do attestado 

do dr. Oliveira Gomes mandou chamar o snr. cassa, em principios 

_de Se.l:embro do anno p~ssado, á estação n2n para saber a viva 

voz sobre a veracidade desse facto; a principio, o accusado 
-

negou- que - ~s.e embriagava, ms depois acabou confessando a ver-

dade e promettendo sob juramento de que não daria mais motivo 

de quetxa; ao se despedir frisou ainda o accusado a sua pro

~essa anterior e estendendo a mão, prometteu que voltaria ao 

serviço no dia seg~nte; de facto, durante alium tempo, o ác-
~ 

cusado tendo promett1do de que não mais beberia, se portou 
t - .. 

correctamente; um empregado da estação "4", mais tarde, :!oi 

incumbido de obServar o snr. cassa, nas suas acções, durante 

o expediente; este empregado, que é o snr. Slxto Vellardo a-



~ . tlrJ 

presentou um relatorio, no qual dizia que o snr. cassa 
JV6 

tinna por 

costume detxaP a portaria onde trabalhava, e se dirigia ao arma

zem em frente ao predio da estação n4n, e isto di versas vezes 

durante o dia deixando outros empregados em seu Iúgar, na porta-

-riá; sabe q.ue o relatorio se extraviou, pois mais tarde prec·1sou 

delle e não o encontrou mais; em Novembro do anno passado, o ac

cusado -foi novamente accommettldo por uma syncope na portaria da 

esta~io .n4n, -sendo soccorrido pela Assistencia· P.ol1c18.l; dahl 

então não voltou mais ao serviço; pouco tempo depois da ultima 
' 

syncope, o accusado em companhia de um seu irmão esteve na res1-

dencia do depoente, á 'nolte, tendo nessa occaslão notado no 
mesmo cheiro de bebidas alcoolicas; o Lrroão do accusado decla

rou-lhe que o snr. cassa tinha o vi~io de embriaguez e que já 

tinha feito tudo para demovel-o desse vicio, porque era uma 

vergonha para a fam111a, composta de pessoas de bom comport~ 

mente; o 1rrrio dO snr. cassa declarou-lhe ainda que se naàs 

conseguisse, estava disposto a internal-o em algum~instituto, 

principalmente se não ·conseguisse a volta do accusado ao ser

viço da compánh1a; o depoente declarou ao irmão do accusado, 

que nada mais poderia fazer a favor do mesmo, porquanto ·as~ 

teva em andamento um 1nquer1to administrativo feito pela co~ 

panhia para apurar as faltas do snr. cassa; o accusado, na 
- N presença de seu irmao, prometteu-rne que haverla de se corri-

gir, ·tendo este então fallado que estava disposto a leval-o 

para sua casa, a!1m de dispensar-lhe tratamento e ver se con

seguia impor a sua autoridade, como irmão, para fazel-o dei

xar do vicio de embriaguez; tempos mais tarde, continuando o 

snr. cassa a faltar o serviço e ~ sabentlo o depoente que elle 

estava abandonado, sem recursos, tendo em certa occás1ão se 

dlrigiào á estação "7" á noite~ - para pernoitar; mandou á casa 

de uma irmã do mes~o á rua Japurá n~ 9-A, por lntermedio do 

encar-regaã:o da estação "4", sr. Gluseppe Rizzo, os empregados 

snrs. Sixto Vellardo e Jos~ pereira Aguiar, saber do estado 

àe saude do snr. cassa e se o mesmo precisava de medico ou 



qualquer outro auxil~o• estes empregados, snrs. S1xto Vellardo 

e José Pere1ra Aguiar voltaram, dizendo que o Snr. cassa estava 

deitado sobre uma c~, completamente embriagado; nessa occasião, 

o Snr. José Pereira Aguiar informou ainda ao dealar~nte que uma 

. 1Cmã do acc~ado vira-se obrigada a esconder as garafas -de espi

-rito que usava para queimar, porque o snr. cas~ se utilislva 

~o alcool para ingerir; o snr. José Pere~a Aguiar disse-lhe 

mais que, co~versaaoo _coro pessoas da famitta ~o accusado, sou

be que um irmão do me~mo fornecia vestuario ao acausado e que 

-es.te vendia para s~tisfazer o vicio, tendo e1le proDrio, José 
... .. .. """ 

Pereira Agu1ar, comprado por quatro mil r~is um par de calçados, 
l 

que tinha sido dado ao snr. cassa pelo seu irmão; o snr. José - ... - - -
Pereira Agu~ar ainda declarou-lhe que costumava emprestar dinhei

r o ao accusado, para bebidas, e elle proprlo em compant4a do ac

cusado pagQu essas beb1~s, diversas vezes; o Snr. José Perelra 

Aguiar tambem declarou-lh~ que, ao se dirigir ao serviço ern com.

panh~a do accusa~o, viu_que este pedia esmolas nas ruas a des

conhecidos para _depols gastar o dinheiro em bebidas; para fina

lizar o S@~ depoimento, o declarante disse que adv•rtiu o ac

cusado diversas vezes em vistas das quetxus r ecebidas por parte 
" 

do -encarr~gado da estação "4" sobre as faltas commettldas pelo 

mesmo em serv1ÇQ e por ter sabido que elle não comparecia ao 
' . 

serviço por mQtlvo de embriague~; por duas vezes mandou o accu

sado ao escriptorio, para ser adverti~o pelo superintendente 

da -Secção de cons,rvação da companhia, tendo isto dado motivo 

ao lnquer1to administrativo a que óra responde o accusado • 

Foi tudo qu~nto a testem1nha, snr. Pedro Zan1, declarou e que 

eu Ant9n1o Baptista Fonseca, secretario, fiélmente reproquzl, 

que vae asslgnado p~la testemunhaJ pelo accusaào, pelo presi

dente e - v1c~-presldente da Commlssão de Inquer1to Administra

tivo, e por mim sec~etar1o que o dactylographei. são Paulo, 

Paulo, aos dezesete dias do mez de Fevereiro do anno de m1l 



novecentos e trinta e s~te. 

Testemunha:-

Accusado:-

Presidente:-

Vice-Presldente:-G::J'Y~ 

secretario:- -~~A 



DECLARACÕES DA TESTaruNHA, SR. JOSE PEREIRA AGUIAR I (j 
- ~ - - . - . ·~ \., ~ · 

~ .~ - j( 
José Pereira Aguiar, com sessenta e um annos de idade, viuvo, na-

tural de_ Porttigal, residepte á rua Abolição numero cento e cin

coent_a e nove, nes,ta Capital,~ . .occupando o cargo de faxineiro na 

compa~a Telephonica Bra~ilei~, onde tra~alha nove annos, ten-.. .. 
do jurado diZer a verdade e sendo _inquirida sobre os factos nar-

rados na po~tar1a de fls~ dois respondeu Q~; sabe que p snr. 
. . -- .., 

Cassa cos_tuma se embriagar e o tem vis~.o embriagado; ainda no 

dia ~U1nze deste mez, viu-o embriagado na rua Jacareby, mais ou . . 

menos entre onze horas e 1/2 dia; que o snr. cassa abandonou a 

famil1a (mulher e filhos) que __vivem á mingua de re-cursos;. uma oé-. ~ .... - ~ -... - . 
casiao .~mandado d~ .seu chefe fot á casa do accusado~m companhia 

- ~ 

do em~regado S1xto Vellardo para ver se precisava de assistencia 
. 

de medico ou qualquer outro auxilio, por estar faltando ao ser-

viço a _va~ios di~s; encontrou-o então deitado, completamente 
,_ -

vestido, e em~riagado, não podendo respond~r ~~os chamados fei-

tos, ~e~mo quando o saccudiu; pessoas da familia do accusado, 
- . 

disseram-lhe que se viam obrigadas a esconder até mesmo espt-
• ~ - . v ' 

rito que usavam na cosinha, para evitar que elle o bebesse; 

o irmão do accusado sempre procurou auxillal-o, dando-lhe todo 

o necessario e a::onselhando-o para que deiXasse de be.ber até 

que vendo que não conseguia corr1g11-o, abandonou-o; uma occa

sião comprou do accusado um par de sapatos por quatro mil réis, 
- -

que fOra dado áquelle pelo seu irmão; tem emprestado dinheiro 

ao accusado~ por-varias ve~es, dev1do a 1nsistentes pedidos do 

me~mo que se u~ilizav~ d:s~e dinheiro, para beber; por ~iversas 

vez.es pagou despezas de bebidas para o accusado; tem, fre-quen

temente, aconselhado uaccusado a nãe mals se embriagar, mas 

tudo tem sido lnutil, continuando elle sempre embriagado e gas

tando em bebidas todo o dinheiro que consegue; varias vezes, em 

companhia do accusado, viu-o pedir esmolas a desconhecidos em

pregando em bebidas o dinheiro que assim conseguia, pelo que 

o censurava; um innão do accusado disse-lhe uma vez pretender 



1nternal-o em um Sanatorto, --mas deststtu de"Ssa tdéa por ver que 

o accusado era incorrlgivel; o accusado quando em companhia da 

famllia maltratava a mulher e filhos frequentemente, por estár 

embriagado-, deixando-os passar privações, até que ·separaram--se, 

allegando suá. es-posa, militas vezes,- ·não· poder ·mais supportar os 

máus- trat"os racebtdos;-in.do pàra a ~aia ae uma t1a, acompanlÍa

da dos -filhÕs;- conhe-ce ha cerca de '"'óito annos a famll1a -do snr. 

Cassa e de àlgum tempo a esta parte ·vem notando que o zoosmo 

se costumà eãbr1agar :frequentemente, o que o 1mpede de com- · 

parecer ão serviço;" frequentando a casa dÕ aceúsado' varias ve

zes, encontrou-o embriagado, assim cômo já o tem encontrado ~ 

embriagado na rua; sempre !oram bons amigos '(elle e o accusado), 
' 

e o tem aconselbado tnsistentementé a se corrigir, mas sem re-

:.. 

sul t ado. Foi tÚdo quanto -a testemunha, snr. José P~reira Aguiar, 

declarou e que eu sêcretario !iélmente reprodUZi, que vae assl~ 

nado peiá .. te.stemunha, ·pelo accusado, w.elo presidente, e vlce

presidente ~ dá ComiDlssão dé. Inquerito Adm1n1Sttatlvo~ e ·por mim 

secretàrio -q~e · o - dactyíographei. são Paülo~ aos dezeseta dias 

do mez de Fevereiro-do anno de m11 noveeentos e trinta e - sete. ~· 
. -

Acc.usado:-

I - • 

...... . ~ . 



ACTA DE INQUIRIClO DE TESTEMUNHAS DE ACCUSAÇlO 

Aos. dezese~e dias do mez de Fevereiro do anno de m11 novecentos 

e trint& e sete, ás quatorze horas, em a sala designada para. o 
.... .... -

Qresente iQ.querito, situada no segund_9 ~d8.:f: do pre_dio "T~Ç~Y~ 

DABAn sl,to á rua Epit_acio Pessoa numero dez, nesta Cidade e ca-. .. . .. -
pital do .Estado de são Paulo, reuniu-se a Comm1ssão de Inquerl-- . 
to Admlnistrativp, nomea~av pela portarl~ de folhas dois, baixa~ 

da pela Superintendencla da Companhia Telephonlca Brasileira, 

para apurar falta grave imputada ao seu empregado senhor Giusep

pe Cassa. Pelo senhor Presidente foi declarada aberta a audien

c1a e determinado que eu, secretario, apregoasse o nome do ac

cusaáo, devld·amente· citado para esta audiencia, conforme se ve

rifica do nscleny;en lançado pe_lo mesmQ senhor na pr~ira v:ta 

do instrumento de intimação e que se acha Junto aos autos. A-
,., 

pregoado compareceu o accusaoo, senhor Giuse·ppe cassa, e entao 

pelo senhor Presidente foi dito que, de accOrdo com os termos 

do instrumento de intimação feito ao accusado, fossem ouvidas, 

separadamente, as duas testemunhas de accusação que tambem fo

ram devidamente intimadas para, nesta audiencia, virem prestar 

os seus depoimentos, conforme faz fé o "sciente" lançado por 

cada uma dellas em cada uma das primeiras vias dos instrumentos 

de intimação Juntos aos autos. Determinou o senhor Presidente 

que eu, secretario, apregoasse os nomes das duas testemunhas; 

apregoados, compareceram as testemunhas senhores Pedro zan1 e 

José Pereira Aguiar. Em seguida, essas duas testemunhas passa

ram a aguardar em sala separada a sua vez de depOr, tendo sido 

cada uma de per sl, ap6s a qualificação e o juramento legal, 

ouvidas sobre o assumpto da portaria de folhas dois. Finda a 

inquirição da ultima testemunha, perguntou o senhor Presidente 

ao accusado se desejava apresentar defesa, e, recebendo respos

ta affirmativa, declarou que lhe ficava marcado o praso de 



cinco dias, o qual ficava_desde logo correndo, para o seu of-
- - - -fereclmento. Repetiu-lhe ainda uma vez que sua defesa poderia 

ser feita por seu advogado, aconselhando o mesmo a procurar a 

Ass1stenc1a ~u~lci~ria dQ Estado. Nada mais bavend~ a tratar 

foi encerrada a aud~encia, e de tudo, eu, Antonio Baptista 

Fonseca, secretario, lavrei a pre.sente acta e- a dactylograp'hei, 

ssslgn&ndo-a juntamente com os demais .Membros dà "Col1lln1ssão de 

Inquer.tto Admin1-stra.tivo11 . - são Paulo, aos dezesete dias do -

mez de Fevereiro do anno de mil novecentos e trinta e sete. 
-L -

Presidente:-

Secretario:-

{ . 





• 

COMM[SSÃO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO 

São Paulo, 18 de Fevereiro de 1937 

Illmo.snr. 
C.G.Schneider 
M.D.Sub-Superintendente Geral 
Compannia Telephonica Brasileira 
SÃO PAUW 

Tendo uma das testemunhas ouvidas no Inquerito Admi

nistrativo instaurado contra o snr. Giuseppe cassa, declarado 

que existe nos archivos àa Companhia, correspondencia sobre 

faltas commettidas pelo mesmo, solicitamos a v.s. o favor de 

fazer chegar a esta commissão essa correspondencia, bem como 

quaesquer outros documentos que v.s. tenha a offerecer ao re

ferido inquer1to. 

Attenciosas saudações, 

Preside~ 
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são Paulo 

13 de Agosto de 1936 

GIUSEPPE CASSA ... 

SECÇÃO DE CONSERVAÇÃO 

Sro R. J~ inglish 
Superintendente da Planta 

)I (b 

Levamos ao seu conhectmento que o nosso em
pregado sr. Giuseppe Gassa, chapa ~34, no dia 1• do corrente, quan
do em serviço na portaria da Est açao 9, retirou da gaveta do PS da ... 
quelle centro, a importancla de 20$000, referente á féria desse dia, 
deixando em logar da mesma um vale devidamente assignado, para a re
posição de tal quantia no dia immediato. 

Esse facto só foi observado por outro por
teiro, á tarde, quando o Sr. Cassa já se havia retirado. 

Dito empregado desde esse dia não mais se 
apresentou ao serviço, EOr se achar doente, e, em consequencla, tal 
imp2rtanc1a afé agora nao foi reposta, pelo que pedimos sua ~ppro
vaçao para o vale ann~af1m de que a importancla em questao pos
sa ser coberta. 7p-- _ ~'/'~ 

o occorrido s6 hoje chegou ao nosso conheci
mento, visto a gonservação nada ter a ver com o PS, mas sim apenas 
com a conservaçao do mesmo, porém, como se trata de um nosso emprE
gado, tomamos a presente resolução. 

·R~~~~ 
SUPERINTENDEN 

Cc. Sr. Zant. 
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~D-1711-51)..36 

~. P. • App!e_ate _ 
i:>t!. er intendenteda ... onserva~a o 

~l.d:c ... u~.~;V u-:uJ .... : ... ~ .b.::i;:, ..... ::'A ~~A.3 ---------------------------------

Bm ad'itamer~:··o Ó !lesse ~D-1674-21-36 de 2'.1: d'J :;orrentei 
levs~os no conhe~imento de V9S. 1ue estq~os de p~sse do ~t~sct~do medi 
co sobre: o estadc de sa'Íde do e"!1p egadc ocima r!lSllcionado , d0 '1u-l n!!ne
XIjmos copia. 

" Pela leitura nesse attestado ee ve que e2t~mos _nte um 
caso dol oro ao o 

Em conversa com o medicc siJnatario do ette_tedo em ques
tão, C"ntou-nos elle que foi com bastante peza!' ..,_"Je se v:.a ·na obrigg~~o 
de ~ ~ecer um attestndo que talvez possA pleju icar a vida. co~c e~
pregado na Compe!lr.i~, do Sr. _Cassn , mas ~~c 3~ tratava de um oaso triste 
e doloroso que a Administr~çao da Companhia nao deviq ignororo 

Disse-nos mais, ~e tudo tem feito para ver ci ccnsegue 
convenver o Jr. 'assa de deixar o ~icioo Valendo-se ele eu!: for~s rno-~r.l, 
o .Dr. Cl :!..ç e ~!'o orne c tem reprehendid o mui tas .. ezel'.l o Sr. wilS sa, qfl- e 
fa"'er o mesm!:l cheJa:- a razio, !...9'o tendo coueegPidJ L"'~<-~ 3té o ~omentu, 
sendo de o.üni~o que seria '!l~.:..s R~Grtsdo sua L_t'"':.ntt-s2o c J anatorio, 

ra. do or. 0assa esteve ha dias c~ nc:~o escriptorio , 
e nos expo?; as dif!'iould.a<1es e soffri:1entos que te"':l tido em sue vida 
domestica, alleaaudo n m' comprehens5o do ~arido , info~oou-nos ~ais que 
está 9restes a ser internada em um~ casa de saúde, devido o seu &atado 
interess~nte . 

E:n conclusão, o caso do Sr . 'asso é da~ elles que co11ovcm 
e entristecem, como diesémos. competindo t9lvez fazer slgo para attenuar 
o soffrimento de sua fgmilia, ?elo menos por um dever de humanidade . 

Mas, para nós e~.le é , antes de ma~s n&da , er!l;>re.::>adc da 
... or.'lpnnia e como tal compete !:2U Jen~or, .:}O!llO seu §U~cr·ior hierarchico , 
tc~at as providencias estnbe:~cidas nas Inc~ruc~oe1 t~os ~m~regudos, 
§ 1 -- 7 Cap.I). 

O Sr. ass , tem, até e .Jreee d·e data , quRsi 14 nnLoe de se1 
viço üa Co~pn · -~ B o 

~sto é o nosso parecer. 

Incl . 1 attestndo ~edico • . . 
.d.4 o 

J,..õ.Olivei!'a Gomes 
Cn.u:'D .":)~?T.!:ll. R~b.ADOS 
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Sr. J. B. Oliveira Go~es 
Chefe Deptl Em~regados 

?résado Senhor:-

~ . bl 

C O ? I ..! 

Respondendo o pedic.o de informaçÕes feito por 

V~ S . em carta de 26 do mez corrente, tenho a declarar que o Sr. 

G-iuseppe Ca '·sa acha-se em tratamento de alcoolismo chronico. 

Communico, outrosim, que o tratamento a ~te se 
... 

submette nao o i~)ede de trabalhar e deve- se levar em conta as 

suas ~altas devidas a grande liba~Ões alcoolicas feit a s pelo mes

mo, que desobedece as minhas prescripçÕes. 

lluito grato subscrevo-me, 

a) Dr. E. Oliveira Gomes 

AA. 
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SÃO PAULO 

29 de OutUbro de 1936 

AU~ORISAÇÃO PARA DESCONTO ~ FOLHA 
DE PAGM.!EN'l'O - :EMPG.GIUSEPPE CASSA 

SEGÇ~O DE CONSERVAÇ~O 

Sr.H.J.English 
Super intendente da Planta. 

Para que o senhor dê o dest lno conveniente, ann~xo 
remettemos-lhe uma autorlsação assignada pelo nosso empre
gado Sr. Giuseppe Cassa, dirigida ao Sr.J.B.Thackray, para 
que a Companhia lhe desconte em seus venc~mentos da la. quin
zena de cada mez, até segunda ordem, a importancla de Rs.75$ 
(setenta e cinco mil reis), enviando-a á sua esposa Dna.Marla 
José Cassa, residente na cidade da Apparecida do Norte 9 

Anneocamos tambem uma carta dessa senhora, referente 
ao assumptoem questão. 

GL 



... / 

São Paulo, 27 de Outubro de 

Illmo. Srtr. 
J.B.Tahcknay 
Contador . 
Cia.Tel ephonica Brasil eira 
SÃO PAULO 

Com a pres E>nt e venho dPr-lhe r:;ut orlse~ão af im de que 

sej~ descont edos de meus vencimentos , na l a. quinzena de 

cada "ez, at é seputli a or õf? ..,, a quantia ãe F.s .75 000 (se

tenta e cinco mil r~i~) 1ue deverá ~er ent~rue a 11nt n 

esooza Dna. Marta José C8ssa, resi dent e na c1da~e de Apoa

re~lda do No rt e , para onde dever á s er r emettlda Jensal men

t e tal lm~ort ~ ncla. 

~ru 
Glusepp e Cassa - chapa 934 
Port eiro da Est ação Quatro 
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lf de 

~Jm E' _reser.te vlm:>s contn.L. icar- ::..t.E ue a -osso 
p _ re~a c jr . :1~sepp- ~~ssc , v~~ f~lta~co eo ~e ~vi~) cesce 
2 ,_- • :.. ~ -= "- _,ove .. rro :~ :.J7'.2 , ls'!'J é , d1E :3 de.::te "'~='Z r .1 esen
t-...:-se ~o s-=rv.l."O na .o;+:=r1.a da ..... s~e~:>'c ).:.atrJ , . :Jré~ , no 
nes o ~c1ento f61 ~c:6 .Et t ldo de Q~a ~y~co ~ ~~sendo por lss_ , 
soccorrldo pel ç .n.~ slste::.:..:..a s dPsde ertr:: , 1::.0 mcls app..:::.r·::: " . 

n1 ,... ,..po~ S '~"" 11C· r 1 S ·' '-'U"' "!:J r & 'Ptl' '- r -" ~- c ,... ...., C .:.. (1 .... - ·· - ,...... - C.. - .._ v\.ool - • ~ c.;.,. f.l\..ol. .!"" "'""" C..,. 11 - -

1XJ _Jtro e::l1Jrefrdo osrc · erl:lc.::r G.o seu -:-stec:; '- s e.u:1e ter:-:o 
sldo encon~r?co o :r . 8: ss:.. eJ co~p:et c prost~ção al~ J: _lca, del
t~co so~re c so:lh2. 

: o~o é ~e ~~ 1 cont~~t~ento, o estrdo de de~ressªo 
.. or21 e )hyslca cet:se em Jreg9c'o; !Il·Jt tvc< do .,...,.,2.0 alcoolismo , é 
tal qL,e , o t:•rna lr.co"'lpEtivel co ... os sen·1.QJ2 esta C':-n enh:.::: . 

~~~1 r: .:..~J!:: _r0'7 lden~l"'r j~ to ao Sr. :i·Jeira 
~o.,es , ãa -' c~::o de ':--:Jrefa=·os c;!C '"} - 8€j8 à:; ' o: -sse tLo:ner.: 
o ·es4 · no ~or-ven ' Pn 
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são Paulo, 24 de Fevereiro de 

Illmo.snr. 
c.G.Schneider 
U.D.Sub-SUperintendente Geral 
Companhia Telephonica Brasileira 

Parfl o e !feito de ser Junta aos autos do in

que rito administrativo mandado instaurar pela portaria des

sa Superlntendenc1a, de 29 de Dezembro de 1936, peço a v.s. 

sirva-se mandar fornecer a esta Commlssão de Inquerito Aàm1-

n1stra ti vo, contornE determinam as "Instrucções" baixadas 

pelo Conselho Nacional do Trabalho, certlõâo do tempo de ser

viço do snr. Giuseppe cassa, bem como a sua !oll~ de antece

dentes com todos os elogios e punições, interrupções de ser

viço, licenças, exonerações e. !altas que, porventura, tenham 

sido registradas durante o tempo em que trabalhou para a Com

panhia Telephonica Brasileira. 

Attenciosas saudações 

~~· deSidellte da omm1ssão 
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Form. 6557- S. P. 

COMPANHIA TELEPHONICA BRASILEIRA 

PAULO 

S. PauLo, ~ de ~rço de 1937 

Illrr..o. Snr. Laurc Leite de Souza 
Presidente óa Commissão de Inquerito AdministFutlvo 
~O PAULC 

Attendendo á sol~cita,ão feita em seu officio de 24 
de mez p. passado , junto enviamos os origtnaes dos seg~ntes do
cumentes, accmpanLados das resDectivas copias pno~os:~t~ces: 

'FICHA INDIVIWAL" e "FOLHA DE =.:PR&GADO" das quaes cons-
t5!m o tempo c.e ~&rvlço de enpregado, elogios e PUI!!-
çoes, icterrupçoes de serviço, licenças a exoneraçoes. 

"FICHA DZ Ff~S" da qu J. 0onstam as férias concedidas 
ao empregado, suas falt&s ao servi~o, annotadas sob os 
diversos symbolos, cuja significaçao é a seguinte; 

A 
PS -ª-
y 
su ...:. 
s 
B 
~ -

\ 

Não assignou o ponto por estar em serviço 
externo; 

Faltas em virtude de ªcciàtnte no trabalho; 
Falts. per moléstia, na.o descontada; 
Falta per outros motivos, paga e a ser com-

pensada nas férias; 
Faltas de accOrdo com o decreto n-'l 21417-A; 
Suspenso; 
Falta por moléstia, descontada; 
Falta por outros motivos, descontada; 
Faltas sem licença. 

Uma vez confront&àos os originaes dos documentos equi 
annexos com seus phOtostatos, pealmOs o favor de nol-os devolver. 

saudações 

c.~~ 
SUB-SUPERI~TENDEk~~ G~L 
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CU~~RIDO , ~...Al.ITNADU & ACHALL- C0NF RJr..;;; O URI
GI~L. Eu, Antonio Baptista Fonseca, Secre
tario, dactylograpnei eNassigQO com os de
mais membros da Commlssao. Sao Paulo, aos 
tres dias do mez de L~rço do anno de mil no
vecentos e trinta e sete. 

Presidente:-

Vice-Presidente:- ~ ~~ 

secretario : - ~~#~e... 
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EXAME 
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OA'~T A.,---:---;:cD-:-A -;;:BEC'Ç~lF.;O==-i:.:.:p;;cA,.;.c;-A ::;.A-:;SE=:C""Ç"'.\O...-;--;;;;FO~Lil;;-A;-- DA TA l\OV A OCct:P ACAO - - -- ---
.. 5.~2l:L .. J.Xa.!ego ~,;onsenz:. __ n______ .8~.35. . ... .,tJ.or.t e1ro ............................. . 
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··· ..... .. .. ... .. .. . .. .. .... __ ___ _ .. -· .... ---· .... ·-------... -.- ____ ____ ..._.- .. -------

F A L T A S Csl rS'PTTSo E s L I C E N C AS ·r-s O Nl F f c A~-= 
- ll\T., D r. 'I' A L B • 11 ILIT.\ O ~ 1' ' L R p; 11 

1-~-~--:-:J:?- ~9 ... S.lJ~P-~.n~_O.,il.e.s.ta .. dQ.t.a.. _________ __ ---------······-·-··············--· ·····--· -------· 
1·· _________ ª.t.é .. .c.Qn~~usa.Q .. d.o ... Inque.'":" ___ ________ _ ···-·····------------------- ---------·-· 
···------- ·- n t o. .. A9mlnJ..~:t.rnt!1Y.Q .. Q.r.a. ___ __ ____ __ ------------ -- ------------------------------------··· 

I · 1n1C1:idO 1 
r ·· -----· · · · ---- --- ------------~ ·----------· --------- -------- --· Ir --·....... . --. ·-....... -· .... ---------.-------------

1
-- I N CA ' l c-r-o Ali E s E A c c l o E N T E S 
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I~ .... ------ . -------- -- ........... --.. --. -· ........ -------...... ------.. --- ---... --... -----.. -· ---- ----.--... - --..... . .. . 
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Cem ttru-se DA T A C AUSA 

De'Tlrtt•do 1 

jotserYações:- .. Tecp.~~~~~~-~~~;-__ ~~~~~:;:~~~~r.iz~~~~~-~~~~~~e 
I· 1 

,.;rJ/ 



CONFERIDU , ~Ii~u r; ACHAOO CCt.FC ·:E O 
urliG:.!nL. t:u, Antonio B3p tis ta Fonseca, 
secre t? rio , àact;y lograpti.e i e ,..assig!}o com 
os demais me mores cu 0cn.m1ssao . sao Pau
lo, aos tres àlus do mez de Março do an
ner de mil nove centas e trlntD. e sete. 

Presidente : - ~~ 
~---/ 

1ce-Pres1àe_1te:-?/~ ~.a';i:: 4! ~ 

Secretario:- ~~~o.._. 



FOLHA DE EMPRIGÃDO 

GOMP .. Tel.ephon1ca. .. jjra.slle1~---·- .. UKP1, ...... .ttaf .. 

Fera. lD57 - S. o. ' · 24.096 

INFORIIA()OD 
==='--- ___ ...:.__ 

FuliDI ....... 
do dMeedlo pua 
de Apoaea...._ 

Nome por e~n!ltl ... Glus.eppe .. ~- ... ---··········-- ·--~ -----3 . ........... ........... .... ea, na bale de 
E11uerêço -~----/.J:':?.k~ ......... _ ~Jít:0 .. /./1-:7 _/_ . -~-- ... _ ,nado inlefJNII • 
NnP.iooRiidade . .Bras1le1r'tt. ... E. Civ•' .. .L41'N10. ua.t.a do ouawculo.-1~-1~:. . 200 horu por .... 
Ocupação ....... .V.1g1a ..... (.In1c.1al.)... ............................................................... concordei OOID • 

Or,fenndo: liut·n ......... ,.. ............. Din ....... ................. Mês .................................... .. 
Lugar onde naceu 5a.o .. J:aulo........... .. ... . ...... UlwL •• ~'7.~ls.oi5. ................. Ale. ((2..~...:.... {;· 

(.}ual foi o seu úllimo cmJH'~gu 't ~ensa.ge.lrn...... ... ............ .......... .............. ... ·~ 
Uue oruenutlo leve uo úllimo emprêgo? ........... l201 .. p .• m............................. ... fW\ 
Casa ou Firma .. .J.tasa. .. ballcar.1a .. ~ande .. &~.Al.me1da................................ .. ~ 
Ja trabalhou nesta Cia. L ... .Slm ........... Em que !:)ecçãoLTra!e&D-.--.......... . 
Uuc posição ocupava? .Guarda. ........... ........................ Salnrio 1251 .. p.d1. ... .. 
Btll•·ou em ... 2.5~ll.~l~2.l .................. Saiu em? l.+l~. .. .......... :... .... li 
Causa -·--··---~~~~J~::-~-~-------··· · ···---· ............................................................ .. 
:re-~ntrou em 19-~192ó. FILIAÇAO 

~u1uc uu Pai .~1guel .. cassa .................. ll.al~J-- -A---------·-----·--··----- ......... .. 
~orne tia ~1ãc . .Ir.ene..~.z1na .. C&sSa. .... ~ ................. , ........ . 
Resideucia dos wcsmos ... .................................................... "~>...... ....... ..... ... ...... S ' 
~ome ~a esposa ~a .. _d.QS~ ... ~---... ----:---······---------l.-.. ::~::1.1~ 1.......... .S l 
Tem ftlhos? ... ~. De abaiXo os nome~ e auade dos mesmos....................... -'! 
---------···-;:m~······---~---·--··----·---· · ·-···::.}·:;_··/'"j"i"""""""'"'""l 1 
:::: ·:::::::::~:::::: :: ::::-;;eM?.~ .:: · : ~::~~~:::: ... -~~r~·$·~-)~~-y :~- -~~- :~~~~~ • 

~· - -·· -~ ..... --- ------- -- ------·------- -- ---· ---- -- ---- - --·- ......... .. ····--· . --··- ................ -
· . .... . ....... . .. . ... . ....... . ...... ............. ................... ·- .. ··-··-- ... ··- ·-· . . . . ...... .. --

1..: f"l'· "d l "L . b .. . ~ ~ j 0 "'ua esposa e t uos rcst em em erra ot·lu r~Uiucii'U • ........ ............................... .. 
Recebeu caderneta ~.0 . ............. .......... em ........................ ...... .. .......................... ..... I 

OUTROS DEPENDENTES 

Uc o nowe tlc outras pessoas que vivam sob sua c.Jependencia economica qu 
não sejam as jó. mencionadas acima. 

RE!FEI:aEIIIOIA8 
lJar o o e de três pessoas idoneas que pouaw nbuuur sua corululu: 
f\'om ....................... - ...................... , .... Restdencia............... ..... ......... .. .... . 



CONFERIDO, ~XA1ITNADO E ACHADO CONFOFNJ; O ORIGINAL. Eu , 

Antonio Baptista Fonseca, Secretario, dactylographei e 

assigno com os demais membros da Commissão. são Paulo, 

aos tres dias do mez de l~rço do anno de mil novecentos 

e trinta e sete. 

Presidente :-

Vice-Presidente :-

Secretario:-



ll'.-. --s.I.N..S ~ d.~ .1 fj 
-~- iQ_iU .. ~-------Ciu. ------~~-l~_pro.nic:- _ ~r.s~il~.ir.a ... ..... Depl. . !'lB.n t!l ---- ---- --- -- ~-o Orwn . 

~ome .. . :..~.:~~~1'!-:~-- -~~-e,.aa ..................................................... -·---------- ---- ------------ --- r.ndernela 1\,o -- --- ------ ----- ---· .. . .. 

Rcsiden<•ia ···-·-·-··· ------~ ----- .. ---- -- ----·-- --- . . ...... --- -- -------- .------- -- -- ----- . . . ·· ·-· .. ·--- ·-- -- ----------·- ----
~ndonalidadc ~ · .. ; 1-; ~ ·a F.slado riYi I 

4111 ~8'"i ~ G .. . :· . «:~f ------- -- .. · .. .. : .. · .... . :"':.• .... .... ..... ... .. ............ . . .. . 

Lo,:ror onde nasrt>u -~ .•... P.~_u.lo ...................... ....................... Ooln p _,... _ ') ~ ; . -- ........ 

. ................. ' . ..... J. .. ········· ~orne do pne ____ ____ ___ rien.e.l ... ':'.aa.aa ......... L.fa~e.ci.d .o ... ) ···· ····· · 
Nome da mãe ........ Ir.ene. .. Ar.ar.Qzina -~asaa ... ..C.fal.l ... } ..... .. .. ...... .... . ! .... .! .............. 

I 

Admittido 8 ................. l.~~~-"":_ú:.6 .................. .......... .............. ~ahido a .... . ·-··· ·- ----------·------------ - ..... . ..... --
-

AUGME:'i'I'OS, TRANSFERENCIAS E PROMOÇõES 

DATA 
FOLHA CHAPA 

OCCUPAÇ.~O SECÇAO OROE~AIJO 
Anti~ Nov-a Antiga Nova -

~tl d -~~~~'I.V~ 
- - -

). ~o-:s z 9Jf 3 o o. tJ o o 
I 

~..~;. 
) 

). g ~s 2. ' -? , ., 
~ . ' 

F E R I A s 
INICIO r-m L\IPORTA~CI:\ I~rcro FIM Blf'ORTANCI.-\ D ITCIO Fnr HfPORTA:'<JCIA 

.1- 5 · 34 )5 - 5 - ~f _j)J 0.5 OD 

) 6- 1· 3 5- U · l -35 .J3 o u-n 
J ~ 4-Jb )f· I/ -3{, ) i(__ r.,~ 

/ 

MEZ 
i9.j..'t. __ i 9 .:' .. --! •• • 

w A PS PB y su s B NL , .... \V A PS PB y su s B :'<JL , ... 
- - - -

JAN. 
-- --- ·- - t---r--

FEV. - -

- -- -- - ---- ·- -- -

~r AR. 
- ----=--1- --

I 

.\BRTL 
I 
I 

---1---

~!AIO 

- -~r- - - - - - - r-- r- - - -
JU~HO 

---- - - -- -• 
JULhO -- · f- · 

-- -- - - - - - - - - -
AGO. 

- --· -- -- - - -- . --
SET. 

J, - -- - - -f - - - - - -- - - r ·-

OUT. ) 1 -
- ·- - - -- -- - f-- - - - - ~ - -- - 1-- -

NOV. 

- 1-· - - - -- - --:-:- ~- - -- - - - - - - - - - --- -
DEZ. . --1- - 1- - ---- 7- ----f- - - - · 
- - 1- -- --- - -- - -- -- - - ·- - j 

__,. 

TOTAL - -- --- . ...L r- --- - -- ~ - - ---'- - - - - ----~ - - -
A 



CONF .... RI LO , ~:I LO ..1 A8HALC C t:F'G 'vw; C t,hlJINAL. ~u, 

rt. ... tonl~ .Baptista Fcnseca , secretario, dactylographei e 

assigno com os demais membros du ,:;om:nls3ão. são nulo , 

aos tres dias do mez de Março do anno de mll novecentos 

e trinta e sete. 

Presidente : -

Vice-Presidente : -

Secre tario : -
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Antonio Baptls ta Fonseca , .Secreto.rio , d.':ict~1 lvgraphel e 

ass1g11o com os dena.ls me-n.bros da .:;o.JID.lssão. são Faul o, 

aos tres dias do mez de Mar~o ao anno de mll novecen~os 

e trl:1ta e sete. 

Presidente :-
~~ 

3ecrat::rlo:- a;::;.r~A 
Vice-Presidente :-



C0111ISSÃO DE INQUERITO AWINISTRATIVO 

.. 
sao Faulo, 3 de Março de 1937 

Illmo.Snr.c.G.Schneider 
SUb-Superintendente Geral 
Companhia Telephonica Brasileira 
SÃO PAULO 

Accuso o recebimento de sua carta com data de 

hoje, acompanhada dos documentos or1ginaes referentes ao 

empregado snr. Giuseppe Cassa, consistentes de "Fichas 

Jt r~ J I 

Ind1v1duaes" , "Folha de Empregado" e "Ficha de Férias", 

bem como os tres photostatos de cada um desses documentos. 

Confrontados esses documentos com ·os respectivos 

photostatos, annexo lhe devolvo os originaes pertencentes 

aos archivos da Companhia. 

Attenciosas saudações 





INstiERITO ADMINISTRATIVO 

RELA'!\j RIO 

Em cumprliaento á portaria de folhas dois da Administração 
da Companhia Telephonlca Brasileira, determinando a abertura de 1n
q_uer1to admln1strat1vo , BI1.m de apurar falta grave attribu1da ao em
pregado senhor Giuseppe cassa, procedeu-se á installaçao da Commis
sao nomeada, aos dois dias do mez de Janeiro do anno de mil novecen
tos e trinta e sete, g qual f oram eXhibidos documentos relativos á 
conducta do accusado, inclu~ive uma carta de um dos medicos da cai
xa de Aposentadorias e Pens2es dos Empregados da companhla Telepho
n1ca Brasileira, documentaçac essa Junta a estes autos de folhas 6 
(seis) a 12 \Ooze). -

Rigorosamente observadas as "Instrucções11 baixadas pelo 
Conselho Nacional do Trabalho , em cinco de JUnho do anno de mil no
vecentos e trinta e tres, !oram intimados o accusado e as testemu
nhas arroladas pela companhia . 

A Commlssão assegurou sempre ao accusado a mais ampla de
feza, e, como este não se tivesse falto acompanhar de advogado, fez
lhe ver a convenlencia de confiar sua .defeza a um advogado, aconse
lhando-o, mesmo, a procurar a Assistencia JUdiclaria do Departamen
t o Estadual do TrabalhQ; ao se fazer aNinquirição d~s duas ultimas 
testemunhas de accusaçao, em nova reunlao da Commissao, ainda lhe 
foi repetido esse conselho, esclare~endo-se que o advogado poderia 
ter vista do§ autos para apresentaçao da defeza, no prazo de 5 (cin
co) dias . Nao obstante isso, deiXou o accusado esgotar- se o prazo 
sem apresentar qualquer defeza. Ap6s tomar o depoimento de cada uma 
das testemunhas de accusação, a Comm1ssão indagou do accusado se na
via qualquer duvida ou se desejava reinquirir as testemunhas Dara es
cLarecer sual~uer ponto; sua resposta foi sempre pela negativa nenhU
ma objecçao apresentando a tudo quanto foi declarado pelas testemu-
nhas. · 

bitual" . 
A Companhia a t trlbue ao accusado a falta de "embriaguez ha-

o accus~do , em suas declarações, em que se notam inconeren
cias e contradlcçoe s , .... pretende negar o facto , mas na realidade, cllega 
a confirmar e accusaçao. Assim é qQe óra diz que suas faltas ao ser
Viço foram motivadas por, deslntelligencias domesticas,6ra por fraque
za e molestia; confessa que bebe, mas moderadamente. Esteve em tra
tamento com o clinico doutor E. Oliveira Gomes, que varias vezes o 
aconselhou, como, aliás, o f1zer.am outros medicos, a abandoQar a ~
b.riaguez; diz ainda que tem consulta do outros med1cos mas nao sabe 
qual a moles tia de que sof:fre, pois os medicos nada lhe disseram a 
esse res peito; apenas lhe recommendaram abstenç!o de alcool; soccor
rido pelo doutor ~rasto Prado , este clsse-lhe nao encontrar molestia 
alguma e, comtudo, recommendou-lhe procurar um especialis ta, mas não 
li1e disse de que espec1al 1àade . 



~ ~ evidente que os ·diversos medicos consultados não seriam 
tao 1ns!stentes em suas recommendaçges de abandono da embriaguez e 
abstençao de alcool se o paciente nao padecesse desse vicio. 

A simples leitura das declara..;ões do accusado percebe-se 
claramente a preoccupação de occultar a verdadeira causá das synco
pes e outros symptomas pathologicos que allega soffrer. 

Mas, prosigamos no exame destes autos: 

A PROVA TES~ ~ ACCUSA(,10 

Em segUida ás declarações do accusado, e em sua presença, 
foram ouvidas as testemunhas arroladas pela COmpanhia· os seus depoL
mentos mostram hem e claramente a que ponto de degradàção cbegou o 
accusado, em consequencia do vicio de embriaguez. 

Vamos aqui resumir 11ge1razoonte o que se apurou: ~} 

A primeira testemunha, senhor Sisto Vellardo, empregado da 
Companhia, incumbido de visitar o accusado, que se achava ha dias au-
sente do serviço, foi encontral-o em sua casa, deitado e completaman-
te vestido,exhalando cheiro caracteristico de hebidas alcoolicas, in-
capaz de responder aos seus re!terados chamados; creanças que se en-
contravam na casa nessa occas1ao, disseram-lhe estar o accusado sem-
pre embriagado. 

A segunda testew1nha, senhor Giuseppe R1zzo, superior ~
mediato do accusado, além do que lbe foi narrado pela testemunha a
cima, declarou ter sido procurado pela esposa do accusado, que lhe 
disséra ser v1ct1ma do máu procedimento do marido que, constantemen
t~ alcoolisado, maltratava-a e aos filhgs , deiXando-os passar pr1va
çoes, e a tal ponto chegára essa situaçao que estava disposta a a
bandonal-o. 

A terceira testemunha, senhor Vicente Cundari, pouco tem a 
informar: só tendo contacto com o accusado para substitull-o na por
taria, nada sabe que esclareça o inquerito. Confirma, entretanto, 
as frequentes faltas do accusado ao serviço e a visita da espcsa 
deste ao senhor Giuseppe Rlzzo, no local do trabalho. 

A quarta testemunb~, senhor Sebastião dos Santos Silva,en
carregado do expeàlante da Secção á qual está subordinado o accusado, 
sabe por terceiros que o accusado taru o vicio de embriaguez, e por 
dua:::: VGZ.E.S notou r.~.o mesmo cheiro de alcool; recebeu tambem., por duas 
vezes, queixas àa e~pcsa do ~ccusado em visita que fez ~o escriptorio 
da Com~a, quanto ao vicio de embriaguez e ás privaçoes por que 
passava· isto tudo foi-lhe conftrocado por uma outra senhOra que a 
acompanhava. A esposa do accusado peãiu á Companhia e, com autoriza
ção de seu marido , conseguiu que parte dos venclmentos deste fosse 
paga a ella directarnente, am A,L?parecida do Norte, onde estava resi
dindo com seus paes, pois, entao, já se havia separado de seu marido, 
levando os filhos comsigo. 

quinta testemunha, doutor Erasto Prado, medico da Caixa 
de Aposentadorias e Pensões dos Empregados da Companhia Telephonica 
Brasileira declarou que, a pedido ào Chefe do Departamento d~ Empre
b dos da comparu1ia, foi uma vez soccorrer o acc~adc na reslo~ncia 
deste encontrando-o com symptomas de 1ntoxicaçao, m&s nao pcce ae
claraÍ a sua causa. Ao ser lntl.r.ado para prestar seu ãepoimento , 
declarou essa teste~1aha que, . como medico , ere obrigado ~~man:e~ o_ 
segredo profissional. -"cat:...nélo ~e vidamente essa declaru'!ao, a. -..om: 



missão absteve-se Ee lhe fazer mais pergunt~s , tomando por 
apenas as decleraçoes expontaneamente feitas. 

A sexta testemunha, sennor Pedro Zanl, empregado da Com
panhia Talegho!lica Brasileira e Chéfe ãc e.ccusado, revela factos 
graves que aqui reproduzimos: - Trabalhando na ~staçeo Telephonica 
11Nove" o accusado, lançou mão lnàevlda.Imnte de d1nheiro arre;;ag:..do 
no Posto Telephonlco PUblico lá existente, d1.nheiro essa que nao 
estava sob a sua guarda, deiXando um vale pela importancia retira
da; desse facto teve co~ecimento pelo Encarregado da arrecadaxao 
àa renda daquelle Posto, que lhe Cisse então ser isso costume ao 
accusado e que, como se tratasse de importanclas pe~uer~s , elle ha
via coberto as diffaren~as sem apresentar queixas. Relata ainda 
as diversas syncopes que o accusudc sof~eu em serviço. Recebendo 
dQ doutor Oliveira Gomes, medico da CaiXa de Aposént~dorias e Pen
soes, um relatorio em que informava que o accusado se emorlaóava 
frequentemente, desprezando as recommendações medicas, chare o ac
cusado á sua presença e este lhe gonfessou o vicio e proroetteu e
mendar-se e durante algum tempg naQ houve motivo de queiXa, até 
que soffreu nova syncope e entao nao mais voltou a trabalhar. 1-
gum tempo mais tarde foi procurado em sua residenci~ pelo accusado 
em companhia de um seu irmão; este disse que já fizéra tudo para 
que o accusado deixasse o vicio de embriaguez, sem resultada al
gum, estandQ por isso disposto a i nternal-o em sanatorio. Novas 
prcmessas Vês do accusado, como as anteriores, pois após isso os 
empregados incumbidos de procural-o, encontraram-no embr:agado 
(depoimentos das testemunhas Sisto Vellardo e José Peretra Aguiar 
~ foli!~S ~5 (vinte e cinco) e 46 quarent~ e se~s; destes autos), 
respectivamente . 

J. setlma e ultima testermmha, St;n.~cr J'Js~ Pereira ~ular, 
mantendo relaçces de intimlclade cort a fam111a ão CLc~usado e freq_uen
tando a casa deste, teve opportunidade de presenciar os mais deQri
nentes factos e relatou-os em seu deçoimento. k3slr.' é que o tem. 
encontn.:.dc embria~aào varias ve~es, em c.&.sa. e nas ruas, cl.ta:1do mes
w~ local e hora em que uma vez, recentemente, o encontrou nesse es
tado; coilfirma a visi-:a y_ue f e~ ao accus&do em companll1a õo empre
gado Slsto Vellardo e em que o encoutraram completamente embrLagado. 
Relata que a familia do accusado se vtc obrigaõa a esconder o alcool 
(espirito) de uso domestico, pois até isso ellE ingeria qu&lão en
contrava á mão. ue o accusado gs.sta.va em bebidas t~do c Jtn.~. .. ;üro 
que ganhava, deiXando na miseria a mulher e filhos e ue , para obt€r 
àl!1heiro para satisfazer seu vicio, chegava ao extremo de pedir es
mólas nas ruas; isto a testeillllllha. o viu fa:ler diversas vezes quando 
sab.iam jtL.tos. "Um irmão do f;:.ccusatto sempre procurct;. a juw::.l-c , t'~o 
s6 COT'l conselhos e admoestações, mas daLldo-lhe roupa, calçªàos, etc., 
~ue o ac~L~aõo vendia para comprar bebidas; esse mesmo trmao preten
dia internat-o em um sanator1o para ver se conseguia sua cura, nas 
aba_~donau a idéa por julgal-o incuravel. Confirr~ tambem os Eáus 
tratos lnfligiãos á !ami!ia çela accusado cté que se separar~ por 
ser intoleravel a situa~ao de sua esposa e filhos. 

Taes factos, expontaneacentE ~rr~eos pelas testemuru1as, 
não foram àe f6rma alguma contestados ~ele accusado. 

A PROVA DOCUMSNtAL DA ACCUSAÇÃO 

Em apolo ca accusação offereceu a Companlúa. farta coc'!.li2.En
ta~ão que se encontra nestes autos de folhas 6 (seis) a 12 (doze ) e 
de folt~s 52 (cincoenta e duas) a 67 (sessenta e sete). Consta essa 
documentação, em grande parte, de corraspondencia trocada entre os 
varios Chefes de secções da co~panhia. Do exame dessa corresponda~
cia, eõnstate-se que desde Agosto õo ~o de mil novecentos e trinta 



e seis a conducta do accusado vinha sendo bastante irregular com re
petidas e fre~uentE: s faltas ao serviço, pelo que :foi elle enéarn1 nhado 
a um dos medicas da ~aixa àe Aposentadorias e Pensões dos Empregados 
àa Companhia Telephonica para esclarec€r os motivos dessas faltas. Ha 
uinda varias queixas aos Chefes Superioras da Companhia contra esse 
empregado, em consequenc1a do vicio de embriaguez que o lmpossitlllta
va de trabalhar. De fol.bas 52 ( cincoenta e duas) a 56 ( cin.coenta e 
seis) encontram-se o vale d'6 vinte mll réis que o accusado delxou na 
ca1.xa do Posto Telephonico da Estação "Nove" e a que se referiu a tes
teiilll!lha Pedro Zanl, e diversas notas e cartas sobre o assum;;>to. Ha 
tambem o documento de folhas 64 (sessenta e quatro) e 65 (sessenta e 
cinco), uma carta da esposa do accusado ao Chefe da secção de &mpre
gados da Companhia; emb~fa ah1 não haja referenc1a. á embriaguez, é 
essa carta uma conf1rmaçao plena e cabal de tudo quanto foi relatado 
pelas diversas testemunhas quanto aos máus tratos 1nfl1g1àos á famí
lia e ~o c..tx..ndono em que a deixava. o documento àe folbas 9 (nove) e 
dez (lO) é a resposta do medico da CaiXa de Aposentadorias e Pensões, 
doutor E. Oliveira Gomes ~ carta da Companhia solicitando um axame do 
a.ccúsado para saber se as faltas de-ste ao servtço podiam se justifi
car por molestla. ~ill sua resposta à1z o medico textualmente que •!~ 
senhor Cassa acba~se em tretaraento de alcoolismo chronlcott e que 'Jas 
suas faltas sao devidiS a &ra.noes libaçoes alcoollcas feitas peEo
mesmo, g,ue desõ"bedece as-ml.nhas Qrescr1pçoes11 • A5se attestado oi 
recebido pela Comparih1~em trinta e um de Agosto do aa10 6§ mil nove
centos e trinta e seis. Al)ezar de tudo isso a Companhia nao affa.stou 
1.Imned1a tarre nte o accusado de seu serviço , como poderia ter fel to, àa.
do seu proced1Ir.ento; ao contrario, nanteve-o em seu cs.rgo, até fins 
de Dezembro e s6 então o suspendeu para 1n1~1ar o presente inquerito. 
E de ver que a att1tude da Companhia çara com seQ empregado foi de 
louvavel complaceL1C1a, dando- ille vnrias vezes opportuúidade de se cor
rigir e cont 1ouar a exercer suas flli.LC~Õe s e manter-se com dignidade 
e á sua famli1a. 

CONCWSÃO 
•' 

Ao conclUir o presente re~torio, deseja a Comcissão ex~Or 
mais alguns factos narrados directamente ao secretario ds Coruoissao 
nas, varias V6zes que foi procurar o aecusado para entre-ga. das 1nt1.- · 
~çoes. · liouve sempre d1ff1culàades em se 6ncontrér o accusado, por 
nao ter este élomiclllo certo; attendido por um trmao do acc.usado, 
uma das ve-zes em que foi fazer entrega de 1nt1maçao, disse elle ao 
Secretario da Commissão que não tinha mais esperru1ça de corrigir o 
accusado, por quem já fizéra tudo ao seu alcance; que .senco propri~
tario de uma fabrica de calçados, d1ver~s vezes offerecera ao irmao 
trabalho em sua fabrica, emquantc estivesse aftastado da Companhia, 
para assim poder prover ás necesslàaões da fam111a, mas tudo fOra re
cusado pelo accuss.do "que preferia pedir esm6las pare. satlsfu4er seu 
vicio". Isto mesmo lhe foi dito por uma tia do accusado em outra 
vez que o foi procurar. 

Pelo estudo cuidadoso e imparcial das diversas peças do 
processo, a Commissão é de parecer que está sobejamente provada a 
falta ~ue a compa~~a attr1bue ao accusado, senhor G1useppe Cassa, 
e que vem ca-pl tulada na letra .9._ do art •. 54 do decreto n.Q 20.465, de 
l.Q õe cutubro de 1931. 

Presidente:

Vice-Presldante:

se cre tar1o : -

A CCUJISsl DO INQ.UERITO: 

São Paulo, 8 de V~rço de 1937. 
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C:Olv.WSSÃO D~ INQ.U.6PJTO A11 ... INIS~RATIVO 

são Paulo, 8 de Março de 1937 

Il~o.snr.C.G. Schnelàer 
1:. u . Sub-Superlntence:Ate Geral 
Cgmpanhla Telephonica Brasileira 
SAO PAULú 

A Commissão ~or v.s. nomeada pare apurar, em 

lnq_ueritc administrativo, falta grave attribuiàn ao .Jnr. 

C i use ppe cassa, tem a honra de passar ás suas m&os os au

tos do referido 1nquerito devidamente processado e o r e

latoric com as con~lusüe:s a q,ue chegou a Comn.lssão, de

pois õe cumpri~es e satisfeitas todas as formalidades. 

CO.MLISSÃO 

Presidente:-~~~...-.. 
~~/ 

Vice -Presidente:-~ $4'-~zo:: ~ 

& iiecretarlo:- ~ J,~~ 
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b llloio '7 

1-...,..., 1 vi - <Hc.Jv / 1 vi 

l!'• Oi usenue ORsGa 

Rua Maria J osé, 13 

SÃO PAULO - Caui tal 

Levo ao voar. o conheci lt.. nto our te nd' s o p rr;zo 

de .?0 dias , <'on t tntOS da del,fl do recC;bi. tentQ õ "> l'f's ... n-:.~ , -

Pf l'f. cf erccé.I>d G F.lG ra:t:ÕcR d e defesa · ll€ ui-.< r eF.. uoc -

au ......... do 1.1.. u~.. r·l te <- ,1 ü ni trati vo quf; cont ol i.ns-

t e-.H'tJUO p Lla Cot pafül.La Te leuho n CH Br< ci lei l' ' , < r tnndo oq 

di t o o a -u. toa nesta Sec retal'ia á vossa à l s o o s i :ãc para a res -
pec t.i v a vi a ~a.. 

Attenciosaa sauuacões 

Direetor de sccçüo. no 1~cd:mento de 

Dircctor Gerel. 



INFO! ·.-.C)~C 

segunão informações obti1as na Portaria deste conselho 

o of:cio constante por copia a fls,82 retro foi registra~o 

na -~rencia dos correios e Telegrafas sob o 1J0 7155 em 12/5/37 

Não ten10 havido resposta ~té ~ resente data ao alulido 

of1c1o trans 1to estes a~tos ~o ~r . viretor desta ~ecção 

para as providencias necessúric.s. 

,lo de Janeiro r: de J~hv de 1938. 

~~~ 
.r1.uxl . 

;#~ 
V) 

Rio de Jano1ro, 

ckl ~, ~-

~-~ ~ ~-1ç

~. 
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M. T . 1. C. - CONSELHO NACIONAL D O TRABALHO 

C~/ T. 

1-1.354/38-3.337/37. 22 de Agosto de 1.938. 

Sr. G1useppe Cassa. 

A/C da t~ão dos Trab~lhadores da Light. 

Rua do Carmo, 25. 
,., 

B:stado de sao ')aulo. 

Reiterando os terTos do oficio 

n° 1- 658, de 6 de "."e.1o do ano passado, comunico, 

de acôrdo rom o rer1Jer1do pela Procuradoria Ge

ral, vos será facultado, nesta Secretaria, pelo 

nrazo de 15 dias, vista dos m1tos do nrocesso r~ 

ferente ao in~uerito administrativo a rue resnon 

destes na Comnanhia Telefonica Brasileira, afim 
,., ,.. 

de aue apresenteis as razoes de defesa que enten 

derdes, para posterior pronunciamento do Conselho 

Nac1on3l do Trabalho. 

... 
Atenciosas saudaçoes 

) 

Jiretor da Secretaria, Interino. 
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MIN IST!:.RIO D O T R A BALH O. IN D ÚSTR IA E COM!:.RC IO 

CON SELH O N ACI O NAL DO TRABA LHO 

CN I ~.:P . ;{)' . . '-f-1· R IO DE J ANEIRO, O. F . 

l -:í. .... º54/38- 3 . 3371 37. 22 dG Agosto je 1. 938. 

Sr. Giuseppe cassa . 

A/C da União dos Trabal hadores da Light . 

o,, d (' . ?-:\Ua o .... 2:.rco , ....:::2.. 

~stado de Sâo Paulo . 

Reiterando os termos do oficio 

no l - ô58, de 6 de .. :aio do ano passado, comunico, 

de acôrdo co~ o reruerido pela Procuradoria Ge

ral, vos será facultado , nesta Secretaria, pelo 
' 

prazo de 15 dias, vista dos autos do nrocesso re 

ferente e.o inou.erito aõ·ninistr'3tivc a rue resuon 

destes na '"!orrpanhia ':'elefonica '3rasile1 ra. , Bfj !'1 

n.e nue auresenteis as razôes de defêsa oue enten . ~ 

derdes , nara nosterior pronunciaT.en~o do Conselho 

Nacio~?~ do ~rabalho . 

Atenci osas saJ1daç ôe s 

·..;ast :lho ) 

Diretor da Secretaria, Interino . 
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1-115/39-~. 337/37. 19 de Jr~neiro ie 1~39. 

Sr . Glusepre C3.ssa. 

A/C da ca1 Y.a ~e f,posentador1 a e ""'ensôes ,_e Serrtcos 

d~ Tr.r~ão, Luz, f0rça e Gaz de são ~ulo 

qua da Consolação, 18 

são Paulo. 

elterando os termos do oficio 0° 1 - 658, 

de 6 de '-:lo do ano passa1o , co'1soante rcr'Jer1 men to 

c1a rocuraà ~,ria Geral, declr-..~.ro vos será facultado 

nesta 3ecretarta, pelo prazo de l~dias, Vista do· 

~roces~o referente ao 1n~uer1to ~d~1n1strat1vo a 0ue 

res~oniestes na co~nanh1a Telefon1c~ ~rFs1le1ra, af1n 

de apr~sentardes defêsa, par~ uostcr1or nronunc1amen 

t o do conselho lac1onHl do 'l'r2balro. 

Atenc1os~s Saunacões 

I 



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS 

SERVIÇOS DE TRAÇAO, LUZ, FORÇA E GÁS DE SÃO PAULO 

RUA CONSOLAÇÃO N. 18 

Cod.l5/13 
São Paulo, 11 de fevereiro de 1939. 

Oficio N ........... .2-º9§ ___ _ 

Form.: 4-Ul00-10-38 

Ilmo.Snr.Dr.oswaldo Soares 

~D.Diretor Geral ~a secretaria do Conselho Nacional 

do Trabalho RIO DE JANEIRO 

Recebemos, ao cuidado désta caiXa e endereçado 

ao snr. Giuseppe Cassa, um envelope contendo o oficio n° 

l-115/39 procedente do Egregio Conselho Nacional do Traba-

lho. ,. 
o Snr. Giuseppe Cassa nao fo1 nosso .associado, 

entretanto, indagando viemos a saber que o fôra da Caixa de 

~posentadoria e PensÕes dos Serviços Telefonlcos do Distri

to Federal e assim conseguimos obter o endereço da v1uva 

que reside nésta Cap~tal, á rua Japurá no 19-A, a quem man-
-

dámos chamar fazendo-lhe a entrega do referido oficio. 

Incluso remetemos o recibo passado pela referi~ 
-
da senhora, Dna.Maria José Cassa. 

nossas 

~CM. 
4 . 
Anéxo: - 1 

Ao inteiro dispôr de v.s. , apresentamos-lhe as 

Atenciosas saudações 

Augusto Ribeiro de Mendonça 
Presidente 
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l-CI".::E:::JO U OFiv:U .N° 1-115/39 DO COrJuELHO fiALiu!~.r2.. DO 

Ti\n.J.J..J!O,DlRI.GIDO ~o !1EU :~DO GIUSEPPE C.ASSA,FALECI

DO.-
S.Phu1o, 9 fevereiro 1939 

~-O.:l . .i -v(}JlA<l. 

Viuva de Giuseppe c~ssa 



M. T . I. C. - CONSELHO NACIONAL 00 TR<>.BALHO 

A Caixa de Aposentadorias e PensÕes dos Servi ços de Tração, 

Luz, Força e Gaz de são Paulo, com o documentQ de fls. 89 e seguinte, 

infórma · e comprova haver entrague um envelópe contendo o oficio m0
• 

l-115/J39, désta Secretarie, ~ viuva do inter~ssado Snro Giuseppe Cas-

sa, apesar do mesmo nunca haver pertencido ao seu quadro social. 

Segundo informação, verbal prestada pelo Snro Encarregado 

do Protocolo Geral, até a presente data, não foi oferecida nenhuma 

razão de defeza, em favor doAacusádo 

Tendo falecido o acusado e havendo a viuva deste recebido 

o oficio em causa, sem se interessar pelo andamento do presente pro

cesso, proponho seja submetido á apreciação de uma das Cimaras dêste 

Conselho o 

! deliberação superioro 
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M . T. 1. C.- CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

LI..-/LI..O 1- _o - P. 3.337/37 13 de jane i ro de 1940. 

Snr. Presidente da Caixa de Aposentado~ia e 

Pensões dos Serviços Telefônicos do Distrito 

Federal. 

De ordem do Snr. Presidente, solicit o-vos as nec es-

sárias providências afim de serem enviadas a êste Conselho in

formaçãe ssôbre o falecimento do associado dessa Caixa, Giuseppe 

Cassa, e, bem assim, a remessa de c6pia autenticada, da respe -

ctiva certidão de óbito, caso esta tenha sido apresentada pela 

viúva do aludido associado :para instruir o pedido de pensão. 

Atenciosas saudações 

\ 

( Oswaldo Soares ) 

Diretor Geral da Secretaria 
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Rio de Janeiro , 25 d e Jan e iro de 1940. 

fJY 
I 

RUA VISC. DE INHAÚMA, 64 
CAIXA POSTAL 1014 

R l 1) DE J ANEIRO 

/ 

REF : l0- 1/6237 

N9 14/06 Recc~.> IOO na 1." Secçao err~-
Ilrao . Snr. 

Osua ldo Soa r e s 

~D . Di~etor Geral da Sec~etaría do 

P_~ .SEHTL 

t- • 

I k - ., 
' ' -- ' 

---. (.) Wz 
cn ~ ·1 '~rn:z .. : to I x: :· ---·----·:.. __ 

_J • • r :...!'·1i !;. ·:- i.A. 
UJ 1,·-- ----.--- 41 
~ - ·- · - :- .:,A 

I C:: - ---
~~~HIV Q 

De ordeM do Snr. Presidente da Junta .1.d.ninist r'ati v a e 
aten d.enr o á sol i c ita~ão de ~r. S . en o _:r esado ofício 1 - 45/ 40- P . 3337/37 , 
de 1 3 de Janeiro co::. ... l"ente , ~emos o pr azer d e envi ar - lhe a inclusa có
pia fotos t ática devida.menJce aute11ticada, da certi -:.1.ão do óbito do ex
a ss ociado de s t a Caixa, Giusep_; e Cassa.t. cujo ori ...;inal s e encon"C:::aa ins 
truindo o r espectiv o processo de pensao a r Q.ui vado nesta Ca L{a o 

O aludido documento deu en~::• ada nesta Insti t uiç ão a 16 
de Laio de 1938, juntc..mente com o pedi d o de pensão f or mula-:o pela viú
va do l ... e:Le ri C:o ex- associa do, :u. l;lal ... ia José 'Jas.sa , par a si e seus f ilhos 
Nels~ I r ene e "lal ter_Cass a , pensão e s a , q_ue , devidane nte process3da, 
fo i concedi :a e m se ssao o::. ... d in.1:::'ia da Jun-ca .~dDinisti·ati·va , l' e alisaàa 
em 7 d e junho d o mesmo ro1o . 

Ha c..e no t.: ... r V. u . certamen-ce , y_ue o non.e do extinto , no 
docume n to incluso, acha- s e consign ado cor:.o José Cassa o Dev e - se essa 
di-ver gênc i a , p orén, ao f á t o , aliás fre q_uent ~ , de sel"em prestadas decla
raçõe s q uasi semp~· .:. falhas pura o r·et:;ist ro de Óbitos , óra 'ab::.~asilei-
l ... and.o- se 11 os nomes e stl"an .::;eir os, c ono no p: ... e sente c a so , óra omi tind.o 
p.r·enome s , l10lt1es le ..c'anil~a, e ~c. C: o;.no, porén , e s t ivessem os deMais da 
dos cons}!antPS da certidao er! apr~ço , pe:>::'eiEa~n"'nte d e a cOrd o C0":1 a do
cu~;x;n Jca ~fao ou e figura no pr oc es so · e in s cl ... i c a. o LO ass o ciado fa l ecido, _ ..... - , . ~ , . -
e s sa a razao u oroue nao 'Jor.1os du-r~da ouanto a sua ace~ -acao "Ja:> a faz e r 
l_)l"OV' a d o Óbito d; r'1eSli10 â SO::! i 2.dO, ::i-iuseppe Jassa , refer i d o TIO OfÍ CiO 
de 7 . 8 . ao q_ual nos r ep oJ. ... truooso 

-ral emo- nos da 01Jortunidade que se "" OS of e r e ce par a rei
terat~-lhe os noss os prot estos de e levad a considera çãoo 

ass os 

M. 181 . 4.39-50 (20x20x20x20x20) • LLE 
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