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Bahia , 

E:xmo . Sr . PJ.'e i dente do Conselho 

Em obediencia o que 

Conselho , de referencia a 1nquer1to empre-

zaa de serviços publico ujoitus ao regimem da caixas 

de Aposent dor ia e PensÕes , contra emprega os seus , junto remetto V · E • , 

par julgamento d ose Conselho , os autos conclusos do inquerito dministra-

tivo mandado proceder pela Directoria da Compunhia Energi Electrica d Ba

hia , contL' seu empregado Hatheus Silva Rocha , pare. apuração d f lt gr ve 

a elle attribuida , em virtude de contar o mesmo mais de dez nno de serviw 

ço . 

-Sau çoe 

ecção 
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COMPANHIA ENERGU EL.ECTRICA DA. BAHIA 

Inquerito a&n1n1atrativo instaurado para apuração de 

falta grave, attribuida ao ~pregado Matheus Silva R 

cha, chautteur ~ Bananeiras. 

O Secretario 

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

nesta Cidade do Salvador e no editicio da Companhia Linha Circular de Carris d 

Bahia, pr 1m e ir o andar , sala nmnero um, á rua Dom J"eronymo Thomé , taço autuação 

da portaria que se segue e da carta do Senhor Matheus Silva Rocha, dirigida ao 

Senhor J"onathaa, do que lavro este termo. Eu, 1~.0....~ 
secretario, o subscrevi. 
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ê54~-....c...e. ~~a.~~~-~~~~ .-..c 

~~-e:-~7~~ ~~---P~~~ 
~--c. ~--'::i!~~~~~~~ 
~ .,..., ~: ..-4. ~v:· ~- ~ ,./6 ,f-.&?a-../~ @~ 
_.oG,_ ...,~ k,. ~~ell!. ~ &õ~ . ..:Jl.4t::> .:r_,.~ ~-c&. ~ 
~ -"9 J ::l-. _,/~--~--=:R___, );;:: 
"Y~ ~$- ~ .. ~.,.,_ -7 - ~ 

.A Directoria da Companhia Bnergta Bleotrica da Bahia, pela pre
sente Portaria, resolve deter.minar a abertura do inquerito admin1strat1~ 1 
noa te:nnos do art. 53 do Dec. 21.o81, de 24 de 'levareiro da 1932t atim de 
aer apurada a talta graTa, adeante, relatada, cometida pelo seu preposto 

theus Silva Rocha, qu exerci o cargo da ohautteur, e Bananeiras. 

Tariticada a auaencia do reterido atheu Silva Roch ao aarvic;o 
e procedid s investigaqÕea respeito, tioou apurado que elle haTia abando
nado o prego e mudado de reaidencia1 precipitadamente, para lugar desco• 
nhacidoo 

O proprio acusado, aa carta, junta á presente, escrita ao aeu com 
padre sr. J'onathaa Jgatão, preposto tambem da Companhia, confessa haver 
abandonado o serrtc;o e o seu proprio lar, composto de mulher e filha, o que 
se deu na noite de 5 para 6 do mas de Fevereiro do corrente ano, encobrindo• 
porém, o motivo daase estranho procedimento. 

. .&aaim, tendo o aousado, Math ua Silva Bocha, na qualidade de pr..,. 
posto da Companhia Energia :neotrioa da Bahi , abandonado o aarviqo aem caua 
justificada, tornou••• pasai "t'81 de pena de ~asão, ex--Ti do art. 53, letra 
t 1 do Dec. 20.465 de 1• de Outubro de 1931; pelo CJJ,le resolTe eata Diretoria 
nomear uma comissão composta de Dr. Epaminondas Torres, Presidente; Sr. Lydio 
Braulio de Souza, Tioe-Presidcte e Sr. Mario Tianna, Secretario, para a for
mac;ão do inq~erito, na to~ da lei, ficando, desde ját suspenso o acusado 
de suas tunqoes at4 a decisao definitiva do caso, como de direito. 

TESTEMUNHlS:• João Tictor - Elpidio Valverda Moraes 
J'onathas J,gatão - Firmo Carolina Costa 

Oumpr ae. 

Cidade do Salyadorj Março 20, 1935 
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Certifico que , nesta data, foi expedido 

nhia Energia Eleotrica da Bahia~ em cum~rimento ao de~acho de folhas doia. 

-------=~------- rido é verdade e dou t6. _____________________________________________________ ~ 

Be.hi , .22 de Marqo dtt 93..Q.. 

o Secretario ____________________ ~ 

C EJl T DÃO 

Certifico que, em cum:2.rimento ao despacho exarado na _portaria 

nesta data, expedido officio ao Senhor Presidente do eyndi~to Proti~sional ~ 

way, Telephone, Força e Luz da Cidade do Salvador. o referido é verdade e dou ~6. 

Bahia, 22 de Março de 1935 

O Secretario 

~---~-~----

CONCLUSÃO 

________ A~o_s_vinte e doia dias do m~z de Março da mil novecentos e trinta e cinco, t ço e 

tea autoa conclusos ao Senhor Presidente, do que lavro o presente 

, Secretario, o daotylographei e subscrevi. 



DATA 

----------------- Na data supra me foram entregues eetee autoa, do que lavro o presente 

termo. Eu, lA-{~~~. Secretario, o de.ctylographe1 e aubacrev1. 

JUNTADA 

Ao• ~1nt e dois dias do mez de Março de mil novecentoe e trinta cinco, junto a eetee 

autos o otticio que ee segue, com o despacho nelle exarado, do que lavro o presente ter

mo. Eu, bt-~~~. secretario, servindo de escri~o,_ o eubacrev1. 
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___ J.oa vinte e tr6a diu do ..me..z de ..MarQD de mil nov aentoa trinta e cinco, taQo e ate a au

toa conclusa. o Sonho Preaidena, ® quo~ uo oato t.ermo • .Eu,~ ~ .. ~..a- V:::\c-;:~~""""~ 
___ secretario, aorvi ndo ..de eacri.vão, o eubecrovi. ____ ------ ______ ___, 

~ .. -v~/~~~~/~~~~~ ~~ 
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-~~~ffr: ~~-

~--Na data supra me :toram entre_ffilea estes auto , do qu.e l..a.vro este termo. Eu, 

secretario, servindo de escrivão, o aubacrevi. ____ ~~ 

Cert1t1co quo b~ e fielmente cumpri o despacho supra. o referido 6 veràade e dou t6. 

Bahia, lt de Abril de 1935. 

O Secretario 



JUNTADA 

Ao• cinco diaa do mez de Abril de mil novecentoa e trinta e cinco, junto a eatea autba 

o otticio do Senhor Doutor Presidente da caixa de Aposentadoria e PensÕes doa Emprega-

doa daa Com~anhiaa Linha Circular e Energi Electrica da Bahia, do que lavro eate ter

mo. Eu,~~~~. secretario, servindo de escrivão, o subscrevi. 

CERTIDÃO 

Cer titico que, de accordo oam o despacho do Senhor Presidente, exarado no otticio do se-

- t nhor Doutor Presidente da Caixa de APosent doria e Penaoes doa Empregados das Companhi- . . 
' 

as Linha Circular e Energia Electrica da Bahia, mandei publicar editaea no "Diario Orti- i 

ci al", convidando o Senhor Matheus Silva Rocha a comparecer per nte êata Commissão de In• 

quer ito, no dia dez de Maio de mil novecentos e trinta e cinco. o reterido 6 verdade e 

dou t6. 

Bahia, e de Abril de 1935. 

O Secretario 
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C AIXA DE 'APOSENTADORIA E PENSCES DOS EMPREGADOS DAS COMPANHIA 

LINHA CIRCULAR E ENERGIA ELECTRICA DA BAHIA ~ . 

• Bahi , 4 de ~bril do 1~35 . 

I .um2. Snr. Dr. Ep minondas 'l'orre ..... 

L.D. re•·idente da Co . issÜo de Inquerito dministrativo 

da Cia. ~nerg · E1ectrica da Bahia. 

Respondendo ao oficio do '.s. ü , l~ do corre te, o-

cl roc · moo qtt a nenhuma providencia poder s er tornada por eota Caixa, em 

virtude de ignorarmos tG.rnbom o par doiro d Snr. 11~ theus Silvlol. Roch , r • · 

z o porque eot oo devolvendo imtimação \Original copia) que nos fo-

r onvi&.d . • 

... 
C rdiacs saudaçoes. 

:__---

~~~~:::::::- ::::...._ 
F. Claudio Tulio Lima - Pre•1idente. 

Anexoa: 2 



Aos dez di a do mez de io de mil novecentos e trinta e cinco, ás dez horas da manhã, 

nest Cidade do alvador e no ed1t1cio dt Compunhia inh Circular de C r s da Bahi , 

á rua , Thomé, eiro andar, sala numero um, onde se ach vam presentes 

os enhore Doutor Epaminondas Torres , Lydio B ulio de 

d ilva, respectivamente , presidente e vice-presidente da c~~issão de r nquer. to e ad-

vogado da C pa hia nergia lectrica 

~erid Coumi~são, n ate acto apre oado o accus doM theus Silva Bocha, e n-o tendo com~ 

orecido por si, nem por seu advog do, n~ represcntant do Sy d&cato, ezar do ed1-

t es pàblic dos no n i rio Oftici l" n tor d Lei , corvid ndo-o comparecer per nt 

esta Corumiasão, o Sr. Presidente r:1andou g_ue se otticiesso ao Syndicato Profissional e 

Tramway, Telephone, For a e Luz da Cidade do s lv dor, ara os fine do artigo ôt das 

Instr c Ões de que trata o arti o 53 dos eretos 20.465 e 21.081 de primeiro de outu-

bro de mil novecentos e trinta e um e vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e 

trinta e dois, uma vez que foi informado ser o Senhor M theus Silva Rocha, syndicalisa-

do. Pelo Doutor Presidente foi dito que marcava o d a quinze do corrente, á dez horas 

da manhã, par ~rem ouvidaa as te tamunhas arroladas neste inquerito; pelo 

ao Senhor S cretario, mo.n a.ase intiJllal-r:us. E nada mais havendo a tratar, .mandou o 

eaidente encerr r a presente assentada, que lida e achada con arme, vae por 

todos o.ssignada. E eu; ~~~~secretario a dactylogro.phei e 

crevi. 



DATA 

Aos dez dias do mez de Maio de mil novecentos e trinta e cinco, me toram entregues 

estes autos, do que lavro o presente termo. Eu,~~~' secreta

rio, servindo de escrivão, o dactylographei e subscrevi. 

CERTIDÃO 
' 

Certifico que, am cumprimento ao que determ nou o Senhor Doutor Presidente na "Aasen-

tada" do dia dez de Maio de mil novecentos e trinta e cinco, intimei as te~temunh s 

arroladas, senhores João Victor, Elpidio Valverde, Jonathas Agatão e Firmo carolino 

costa, ~a comparecerem perante esta Cammias~o de Inquerito no dia quinze do corren-

te mez. O referido é verdade e dou fé. 

Bahia, lO de Maio de 1935 

O Secretario 

. . 
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.luto de perguntas feitas a Matheus Silva Bocha, 

·- ohau1'feur em B naneiraa, na forma que se e @le : 

.A.o quinze dias do mez de Maio de J!lil novecentos e trinta e cinco, ne ta Cidade 

do Salvador 4ll no edi1'1oio d_a Oanpanhia Linha Circular de Carris d Bahia, 'pri• 

melro andar, sala numei'O um, á rua D. J'eronymo Than6 , onde se achaVBil presentes 

os Senhores Doutor EP6m1nondas Torres, presidente da Oammissão de I nqueritG , 

Lldio Breulio de Souza , vice-presidente , Bacharel Sinval. Yieira d~ S!lva, advo- . 

- gado da C~panhi Bn~rg1a Electri~~ da ~ahia , CCI!Irligo , Mario Vianna, secre~ario, 

ab ixo asaignado , sendo ah! pre~nte Matheús Silva Rocha, chouffeur_~ Bananei

ra 1 da Companhia Energia Electrioa ~a Bahia, pelo referido Se~or Presidente 

lhe for~ :t.'ei t~ lll~ • aeguintes perg~taa: Perguntado - qual o seu no , idade 1 

filia~ão , es,ado civil , profiss.ão , se sabe l e escrever , onde r eside e qual o 

seu tempo de serviço na referi4_a Companhia ? Respondeu chamar- se Matheus Silva 

Rocha, com v int e e c1 nco annos de idade , filho de Vicente da Silva Rocha, casado1 

cha ut1'eur , sabendo l er e ef!crever, morador ao Bosque da Barra, numero trinta , _ 

__ oan_dez _a~no~t_de_serviço . _ Perguntado :_ s.e saile ou se conhece a 

1'ol,has duas que neste momento lhe fg_i lida e já por 3 vezes (tres vezes) ~blioa 

~a no "Dia~io Of1'icial" e o que tsn a dizer a respei to1 ae pondeu: que não leu 

e nsn sabia de ta portaria nem do ed1t publicado no Diario 01'ficial , do .E tado 

Per~ntudo : em que dia e pOr que ausentou-se de Ba aneiras ? Roapcm 

deu : que no dia seis de Fevereiro deste anno receioso de ser morto . p rgunta-

do: por que razão mia ser assassinado ? Respondeu : que por ter feito um de-

:t'l.oramento. Perguntado se f\lBiu abanoonando o serviço sem (lViso previa ao chefe 

--------------~G=o~s~ervito ? Respondeu : iu amedroi;_!;ado t não dando co.nheciue nto ao che1'_!L 

do_!_erv~~o ~ a1In fazendo uma curta ao senhor J'onatho.s A tão , dizendo o motivo 

de abandonar_Q em~eeQ_. Pez:guntado : ae reconhece cano sua. a certa que lh 

-------~a~~esentada ~e esta a carta a q1e se refel"iU ac ? R sJ>ondeu: qu 1m, 

_____ ,.u=e~a_carta_6 a_ que lhe foi a;present dtLneeto_ omento._ _Naate...Dl.Oill.ento ooopare-

~--ceu_o_ enhar Oscar Pericles Nobl t. dos Sa tos. cano .repre ntante do SyndiaLto , 

_ ~~-º-fim q_e acompanhal\ o _presente 1nquer1to. Perguntado : se ao chegar_ a Capi-

~al j)rocurru_a Direcção da Companhia ru algtU!'l re:gresen "00 desta para. apresentar 

______ .se . Respondeu: -que nao procurou ninguem da Campm.hia , _ap.e.naa a.p.r.esentou- ae na 

• rE:.Unt ado: com 



di:ri,aiu e.o syndicato 1 lles on,det.t: ua ç_an o fim g.e _edir a sua vol:ta_•--~----

OCillPan.b.ie.. no serviço de ch~ffeur ou outro qua.lQ.:Uer ella psrtencen • P r-

gttnta.do: se st4 trabalhando ou .!!!_e__Q:)nt1m1a a:f'tastado ? a e ondeu: _que oon-

- tin att st doL não vol1a ncb mais a Bananeiras. Pergunt do: qual 6 o oargo -- - - --- - - - - --
que occup o senhor J"ona~has .Agatão nos ~rviçoe Bananeiras e q.ue juizo faz 

dQ senhor ;r:one_thaa Af!1i tão ? Re pondeu : ..: que ~ apontador e ~-"~?sti tuto do 

:::... .tl.bei o Groasweiller_. sen_do_um ham~ oum r_idor doa seui!J_deverea e bem_ em.pre 

do. J: como na ln!\ i s lhe tosse perguntado,_pelç__senhor Presiden-te toi_ ordena- __ _ 

-- do a mim, escrivao, toeae _enç!rrado este !...~!~ • que , lido e ac.ba.do oontorme , ____ _ 

uaigna con todos os __p;resenteo e ,oCJlunigo , Mario Vianna , secretario desta Qom-

,. - ., 
, missas, servindo de eserivao que o daotylogre.._phei e dou t•• 

J 

_L -----------------

--------~'------------~---

<-

-· 



ASSENTADA 

Aos quinze dias do mez de Maio d~ mil noveoan to e tr inte. e cinco, nes 'ta. Cidade 

do Salvador e no. editicio da Com:p&hia Linha Circ:ular de Carris_ da Bahia, 4 rua 

D. :rer onymo llom6, no pr :!me h'o andar, sala numero tmJ., ondt se ac 

oa senhores Dou ter EPS!linondas 'l'orres, pr~~iden18, Lydio Braulio de Souza, vice-

presidente, Bacharel Sinval Vieira da Sil'Ya, advogado àl Canpanhia Enersia Bleo• 

trioa da Bahia, Oscar Periol.ea Noblat doa Santos, representante ~ Syndicato Pro

:fiseional em Tremway, Telephone, 1!'or9a e Luz da Cidade do Salvador, ecxmnigo M -

rio Vianna, sec~eter io deet_a Camnissão, sendo ahi tambem presente o senhor Matheus 

Silva Rocha, ccusado, pelo reterido senhor pr sidente foram inquiridas as teste-

mun.has arroladas, como adeant~ se v•; do que para constar, lavro este termo. EU, 

W.ovv~/ secretario, a dactylographei e subscrevi. 

:miMEm A Tl!lSTJlMUNHA • 

João Victor, natural deste Estado, com trinta e quatro annoa de idade, solteiro, 

não sabendo ler nem escrever, til~o de Antonio Nasc~ento e Maria Apolinaria do 

Nascimento, calatetador~ residente ao L~o,iro, (Conceiqão da Feira) aos costumes 

dias nada, t stemunha jurada na torma da lei, qu prametteu dizer a verdade do 

que soubesa e lhe tosse ~erguntado, e, sendo inquerida so~re o tacto constante 

d ~ortaria de tol4&a doia, que lhe toi lida, disa que: sabe que o Sr. Matheus 

Silva Rocha ~tugiu de Bananeiras ao t r sciencia d que a tamilia de uma moça por 

lle detlorad estava ao par deste delito; que não sabi para onde Matheus havia 

se dirigido nem sabe s elle Matheus avisou a alguem e que este taoto •e deu em 

principio de Fevereiro, que Mathe~a não mais voltou a Bananeiras nem sabe a onde 

elle trabalha~ ~e tepoia _diaso a6 hoje encontrou-o no escriptorio da ~om»anhia. 

Pelo Presidente lhe (oram feitas as seguintes per~taa: Perguntado qual a suas 

relaçÕes com o accu ado proa nte? Bes~ondeu que de s~ple conhecimento. Pergunta-

do. Q.Uau O.ll. costumes do .Banhar .Matheus em 'Bananeir a? Beapondou que at' o dia da 

aua t\lga, elle canpr ia bem com o a seus devere•, não tendo ua costumes. Dada a 

palavra ao accusado, disse que o depoimento ' verdadeiro. D dG a palav.ra ao repre-

sentante doByndicato este tez seguintes perguntas: Pergunt do se a test.munha 

já toi ~pregada da Companhia e em que logar st ve empregada?- Que já toi emprega-

do e trabalhava ~ .Banandr a. Perauntado em que epoca to i operario da companhia? 

- Res~ondeu que durante a administração dos Doutores Boaventura e Lourenço Co•t~. 



Re~pondeu que de apontador. Dada a palavra ao aocusado, para contestar, por este 

contestar. E como nada maia houv ase, mandctu o s .llhor 

Presidente encerrar o_pre§ente d~otmento,, qu lido e chado AOnforme, vae 

- nado por mim e por todos oa l)l"eso to, inclusive Altredo Freire que aa1gna e te 

- d po1m nto pelo aoou ado llOl' não s ber l r e e creY r e as teatemun.hD.a Os ldo No-

aasignatura. Eu, Mario Via~ .. secretario o dac-

pidio :V ve;rde de Mora , oora_trinta_ nov annos àa idada,....r i.de.nto m. 

~g do d c Dh.1 Ener ia. Ele.atric.a.. da Bahia, CQil vinte 

annos de servi qo, sabendo l r e escrev r., os costum.e disse nada, teatemunba 

jur da na forma da Lei, que prcmetteu dizer a verdade ou lhe toa-

e p rmntado, nd.o .1nqu1rid 'br o oto oon.stant.e da_porteria de folh e 

duu, que lhe foi lida no manento, disse: que de f'aoto be que o ttr. theua 

Silv Bocha abandonou o serviço principio d Fevsreiro, data q -nao s l -

, preoipitadsnente, e pe.r logar desconhecido; que be ter o accusado pre-

s nte eaoripto ao Sr. Jonatha.a .Agatão, .u»ontodor da Canpenhia, confessando que 

i bando r o pre g,ue a b -+t ll vi jado 

ver detlorado uma moça, reoeioao cano e atava de que o Pae da referida moça lhe 

PO<l a e aggr dir. lo Senhor Presidente lhe for feitas as seguintes pergun• 

tuP gun tado - ae o s nhor Matheua Silva Booba tinha m'u• oos'Wmaa antes da 

ata tu~ e se era em_pregado zeloso, oUilpridor dos us deverea ? B spondeu -

quequanto a primeira ~rte , nada conhece que o desabone,_ quanto a aua,cUgo,aegun-



NeJlnda que o conhece ba alguna _annoa a pre diaoiplinado • trabalhador, um pou-

co desajuizado em questões alheias. ao aerv1Qo. Perglll!tado - quaea aa auaa re-

1 QÕ.a ou parentesco can o aoouaado ? Respondeu - parent aco, nenhum; rela

QÕea tem ~e ha muito tempo, poia como J' diaae o conh8c ha muitoa annoa. Per

guntado: •• depois da. fuga o açhar Matheus Silva Roàl:a voltou ' Bananeiraa ? 

Respondeu - que não. Perguntado: ae be que o Sr. 14 theua Si~va Rocha trocu-

rara oa pir ctorea da Companhia ou Ohetea de Servtqo para apresentar qui 

na .Capital, explicando a aua aahida de Bamneiraa ? Respondeu - que nada sabe. 

Dada a palavra ao acouaado, por eate to i di to que nada tinha ~ contestar, poia 

o depoimento era verda4eiro. E como nada maia ti v•••• n• houveaae, mandou o 

-.enhor presidente encerrar o preeente depoimento, que lido eachado contol"'Da, 

aaaign.a.o por mim e por ~odoa oa pr aent • • Eu, ~~~"'--""'"""'v--~ 
aecretrio, o daotylographei e subscrevi. 

~~~~~~ 
~~~~ -
~~~à/=cJ ___ _ 

~~ s;,L. fta~ 

~~~ N -
TPRCEIRA Tl!S~ _e 

J'onathaa .lgatão, mtural do Eatado da Bahia, com qu.-enta • aeia annoa ~ idade, 

residente em Bamne1ru, ~lte1ro, .&.pontear da CCII1J;*$1a, em Bananeiru , digo, 

Companhia Et»rgia ll:lectrioa da Bahia, em Bamneiraa, oom 'finte e trea annoa de 

erv1qo, sabendo l&r e eaore't'tr, aos coatum• di a nada, tea ttmUJlha jurada na 

torma da Lei, que pranetteu dizer a v.srdade do que aoubene • lhe toaae pqrgun-

' tado, e sendo inquirida sobre o :Oaoto comtante da pcrt.-ia de tolhu d1aa, que 

lhe •toi l1da1 disae: que aobre o taoto constante da portaria de tolbaa duas 

que lhe to i lida neste mamento saber que o senhor YAtheua Silva Rocha ,na no i te 

de cinco para aeia de Fevereiro deate anno, abandonou a aua rea1denc1a, deixando 

o aeu emprego para um lo_gar desconhecido; que procurou saber a cauaa disto quan

·do pela JMnhã :fOi fazer o ponto Dão o enc.ontrando ccmo de 4oa'tuma t que neata oo-



- - -ccaaiao mao aoube a razaD porque Matheus Sil'fa Rocha ae aU8entara maa,que, 
~---

lo depoia 'feiu a ber que elle, lfatheua, ha'fia ae ~retirado de Bantul•1ru 

- RQr ver det;l.arado uma moça e t r que oa •u• Paea tanusem Ulll &tstcrço; -------

- que Üo maia elle 'foltou a Bamn~iru, que na tarde do dia seis lhe foi en-=------

tregue a car' qu lhe 6 mo.trada e q_ue elle, depoente, attirma ser a 8111& '------

- que r cebca, que tl:Jeua Bocl:a lhe dizia que 1.a abandonar _o a-prego e pe-

dia para _l)rovidenciar sobre qua~uer coiaa que houv se oontrl!_ sua mu.l.ber; 

qu 6 ha uoos d 1aa soube que llatbeua Sil 'f& Rocha ae homiaiara 1Jil Cap 1 tal. 

Na~ ia dizendo, o ~. Pr idente lhe tez as s~uintea perguntu: Pergun-

tado: antes do facto era o nnhor Matheus &Uva Rocha, daaidioao nos eeua 

aerTiqoe, 1Ddiaoiplinado ou ;fl.oiado ? Respondeu - que antea de seis de J'e-

... 
wreiro, Matheu~~ Sil'Va Rooba tCWDP~ Sa os seus de'fsrea, nao sendo ·indiac iplina-

do, tendo vioioa que lhe prejudicasse a disoiplia e ao trabalho. Per-

8lnte4o - _se sabe ou ouTiu dizer que Mat.be~ Silw. Rocha tivesse procurado 

os Directorea aa ccmpanhia ou Chefes de SarTiqo prO<Mrando justificar a sua 

falta e pedindo voltar ao seu lopr ? Respondeu - que não sabe. Pergunta-
... 

do: ae abe te:r Ya.theua Sil"ffl Rool:a ali'D& queatao ou se envolvido • desor-

dens Bananeiras ou em seus arredares ? Reapondeu - que não •D4o diacua-

aõ.ea _peasoaea oom peQJlena 1rri tagão de animo, nada mais ~abe. _ Perguutado: 

quaes as relações de amizade ou srh de parentesco que tem cem o accuaado ? 

Respondeu - q_ue de _prenteaco, nellbu:a; sendo apenas padrinho de ata tUha, 

isto, por , não influiu no seu depoimento. B Dada maia lhe sendo persun-

tado, pelo senhor Presidente toi 4ada a pel.avra ao aocueado ~ contestou 

o depoimento das, cUgo, da testellllllha, na l\llrte rela'\i'fa ao a'fiao,digo, ao 

tacto de ter a'f111ado 4o que lhe acontecera • rel.eqão a ~11a cCIIIIletticJa. 

De.da palavra a testeDI1Dha, por esta foi dUo que oontirmava o seu c1epo1men• 

... -- to, por ser elle a expressao da -werdade. :1 ccmo nao houvesse •i• nada, n.-

l.~e toaae p.-guntado, o Senhcr Presidente mamou encerrar este depoimento, que, - ~ 

lido e achado contc:a"'ll8• 'ft.e por todos oa presentes aas~do; 4o que eu • Mario 
l 

Tianna, secretario deeta Cammiaaão. servindo de eecri~o que o dactylo~phei 

• dou .t6. 



Firmo Carolina Costa, . natural deste letado, com quarenta e aeia annoa ~e idade, 

casado, filho legitimo de Mano•l Ladialau da Silva Costa e Flora carolina da Sil-

va coata, auxiliar de eaoriptor1o da. canpe.nhi Energia l!:lectrica da J3ah1a., s :se.-

nane1raa, residente em Bananeiras, oan vinte e aeia annos de serviço na Companhia 

sabendo ler e escrever, aos costumes disse nada, testemunha jurada na tor.ma da 

lei, que prometteu dizer a verdade do que soube•••~ lhe tosse perguntado, e aen-

do inquerida sobre o facto da po~taria de tol.haa doia, que lhe ~oi lida, disse 

que, de taoto o Senhor Matheus Silva Rocha abandonou o serviço, mudando de relli

dencia, precipitadamente, para lo~ desconhecido, que sabe a razão da sua tuga. 

precipitada a qual foi proveniente de um defloramento por elle praticado em :sana-

neiras, que conhe a carta que lhe foi apresentada como sendo original, pois que 

tôra elle como empregado que remettora a ~e.t1a, disse tambem que antes do dia 

cinco era o acousado presente tido como de bom canportamento. fada maia dizendo, 

o Senhor Presidente dez as seguintes perguntas: Perguntado qual a relação de ami-

zade ou grao de parentesco exl§te~te e~tre o depoente e o accuaa.do? Respondeu que 

q_uanto a parentesco, nenh\Uil, que quanto a relação de amizade apenas aão oompanhei-

roa de trabalho na meiiDil Companhia e no mesmo local. Perguntado aa depoi• do dia 

________ aeis o Senhor Matheus Silva Rocha toi viat_o em Ba.naneuaa ? Respondeu que ali Üo 

voltou. Pergunt do ae sabe ou~uviu dizer ter o Senhor Matheus Rocha procurado ao 

chefe do serviço em Bananeiras, alguns chefes de serv1QD& da C&pi t .al ou meamo Di-

reatores, ~ocurando justificar sua talt ou desejando voltar ao seu losar? Res

pondeu que não sabe, que para~neiraa ao che~e do serviço ou a al~ outro au

xiliar nada mandou dizer. Dada a palavra ao representante do srndicato este per-

gu.ntoll qual o cargo que occupa o Senhor Jonatha.s Agatão em Bananeiras? Respondeu. 



.Res_pondeu Q.ue de f.e1 tor seral e de apontador. Nada. mais _ba_vendo, mandou o se-

nhar Presidente encerrar o presente depoüaento, que, lido e achado conrorme, _ 

vae _por todos assignado, qammiso ~1o Vianna, secretario, que o dactylographe1 

--------

--,--

CONCLusÃO 

Nesta data raQO estes autos conclusos ao Senhor Presidenta, do que ~avro .eate ____ ~ 

termo., tendo ante_!_ju tado_o officio_ do__!:resid_ente do S~dicato • 

.Bahia, J.6 de Maio e ~935 

O Secretario 
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JUNTADA . 

Nesta data junto a estes autos a deteza de folh a uinze , a signada pelo Senho-

res ManoE!_l b'erreira de Britto e Oscar Pericles Noblat doa Santo , do que 

te termo . Eu , Mario Vianna , secretario , s~rvin o de escrivão , o subscrevi . 

Bahia , 20 e Maio e 1935. 

C O N C L U S Ã O_ . __ 

Nesta data taço estes autos conclusos ao Sr . Presidente, do que 

Bahia , 20 e Maio de H) 5. 

Secretario, s rvindo de escrivão . _ 



JUNTADA. 

A os oito dias do mez de Junho de mil noTecentos e trinta e cinco, junto a ea-

tas autos o certificado do tempo de serTiqo d~Senhor Matheus SilTa Rocha, _~----~~ 

Companhia Enersia Eleetrica da ~ahia, SecQão de Jananeiras, do que laTro o pre-

sente termo. Xu, ~~~' secretario, serTindo de ea-

criTão, o dactylosra~hei e subscreTi • 

• 

---------------

C O N C L U S Ã O • 

Nesta data ta~o concluso o presente inquerito e o remetto á Direcção da Companhia 

Enersta Electrica da lahia, de aooordo com o despacho do Senhor Presidente. O re

ferido é Terdade e dou fé. Bahia, 8 de Junho de 1935. O Secretario 

-------- ----
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N. 77 

COMPANHIA ENERGIA ELECTRICA DA BAHIA 

C. PosTA~, 164, - BA HIA-BRASI~ 

ENDEREÇO TE~.- ·· E N E RGIA .. 

OERTI!'ICADO 

Junho 7' 1935 

CERl'I!'IOAMOS Q.ue o Snr. Matheus Silva RoCha admitido nesta 

Companhia , Sec~ão de Bananeiras, em 5 de Julho de 1924, oontando,portanto, 

dez anost onze mêses e três dias. Eate empregado acha-se presentemente 

ar atado do servt~o da Oia., em virtude do 1nquer1to administrativo que 

está respondendo. 

BAHU 

VISTO 

~~-
/ 



... 

RELATORIO• 

• 

Cumprindo o determinad na p rtaria n~ 5 de 20 de Marçe de 1935, marquei • dia 

23 de Marça '• 11 hora a para a 1nstallação de a trabalho• da C iaÃe, tende 

antea~ mandado otticiar a Presidente d Syndioato Profiaa1 nal em Tr way, Te• 

lephone, Força e Luz da Cidade d salvador para oe tina do art. 5~ de Decrete 

20.465 de 1•. de Outubr , alterado p lo Decret 21.081 de 24 de Fevereiro de 
I 

19~2. N dia 23 de Març do o rrente ann , a ll horaa no edifioio da C pa-

nhia Linha Circular de Carris da Bahia, n primeiro andar, sala ni l, á rua D• 

1eronym Thomé, foi inatallad o inquerito adminiatrativo referente a talta 

grave attribuida a Sr . theua Silva R cha, chautteur em Bananeiras. 

Nã ae eabendo o lugar para nde havia eeguid o aoouaado, o Preaidente man

dou otticiar ae Pre idente da C&ixa de Aposentadoria e Pena-ea doa Empregadea 

daa c panhiaa Linha Circular Energia El otrioa da Bahia> para a tina do art. 

5 das inetruoç-ea approvadas pelo Conselho Nacional do Trabalho em 25 de io 

do 1933. 

Tendo Sr . Presidente da Caixa de Aposentadori e PensÕea respondid , ign rar 

tambem o paradeir do Sr . Matheua Silva Rocha , mandei publicar editaea no "Dia-

rio ottioial d Estado da Bahia" , conv;-'dando o Sr. Matheua Silva Rocha a o 

parecer perante a c isaão de Inquerit no dia lO de ai de 1935, '• lO horaa 

da manhã. 

-N dia marcado nao oompar oeu aoouaado, nem aeu advogado, n representante 

do syndioat apezar doe editaea publicado• na forma da lei, pelo que o sr. Pr•-

aidente mandou quo n vamente t aae attioiad a Preaidente d &yndioate uma vez 

que aoube ser o meano ayndioaliaado • marc u o dia 15 de Maio '• lO h raa para 

serem ouvidaa as testemunhas arroladaa, mandando-a• intimar. 

No dia 15 '• horaa maroadaa compareceu o Sr . Matheus Sil~a Rocha que, ap'z aer 

qualificado, respondeu 4a perguntas teitaa pelo Presidente do aeguinte do: 

que não t conhecimento da portaria qu acaba de aer lida, que au-

sentou-ae de Bananeiras no dia 6 de Fever iro deste anno , o med 

de ser morto, lpor haver fei~o um defloramen~o, que fugiu amedrontado, 

.. 



... 

·t.. co 
r 

nao dando conhec~ento ao chefe do serviço e .. sim fazendo uma 

carta ao Sr. Jonathas Agatão, ,dizendo o motivo de abandonar 

emprego, que reconhece a carta que est' junto aos autoa (fla. 3) 

-como sendo a que escreveu, que chegando a Capital nao procurou 

ninguem da Companhia, apenas apresentou-se na s6de do Syndicato 

alguns dias depois, que apresentou-se ao Syndicato com o fim de 

pedir sua volta á Companhia, no serviço de chauffeur ou outro 

qualquer, a ~lla pertencente, que continua afastado do serviço, 

não voltando mais a Bananeiras, que o Sr. Jonathas Agatã ' apon-

tador e substituto do Engenheiro Grossweiler, sendo cumpridor do• 

seus deveres. 

Releva notar que em meio a inquirição compareceu o Sr. Oscar Periclea Noblat doa 

Santos, representante do Syndicato, com o fim de acompanhar o inquerito. 

PRIMEIRA TESTEMUNHA 

João Victor, disse que: 

sabe que o Sr. Matheus Silva Rocha fugiu de Bananeiras a ter 

sciencia de que a familia de uma moça por elle deflorada eat va 

ao par do delicto, que não sabia para onde elle se dirigiu, nem 

sabe se elle avisou a algusm, que Matheus não mais voltou Bana-

neiras, nem sabe onde trabalha, que depois do facto, s6 hoje o 

encontr u aqui no Escr1ptor1o da Companhia, que o accuaado até • 

dia da fuga cumpria bem com os seus deveres, não tendo maua coatu. 

mea, que já foi empregado da Companhia e que trabalhou em Bananei-

ras. 

Perguntado pelo representante do Syndicato qual o lugar que occu-

pa em Bananeiras o Sr. Jonathas Agatão, respondeu que o de apon-

tador. 

SEotrnDA TESTEMUNHA 

Elpidio Valverde de Moraes, disse que: 

de facto oabe ter o Sr. Matheus Silva Rocha abandonado o serviço 

-em princ1pios de Fevereiro , data em que nao se lembra, e para lu-

gar desconhecido, que sabe ter o accusado escripto uma carta ao 

apontador Jonathas Agatão, confessando que ia abandonar o empre-



(3) 

emprego, que sabe ter o Sr. Matheus viajado, amedr ntado, pelo 

facto de ter deflorado uma moça, receioeo que estava de que o 

pae da moça, lhe podesae aggredir, que nada conhece que desabo-

ne ao accuaado, que o conhece ha alguns annoa eempre trabalhador, 

mas desajuizado em questÕes alheias aos serviços, que nenhum paren• 

teaco tem com o accusado, mas que relaçÕes tem de ha muito tempo, 

que o Sr. Matheus Silva Rocha não maia voutou a Bananeiras, que 
... 

mao sabe se o aocusado procurou oa Directorea da Comapanhia ou 

Chefes de Serviços. 

TERCEIRA TESTEMUNHA 

Jonathas Agatão, disse: 

que sabe ter o Sr. Matheus Silva Rocha na noite de 5 para 6 de 

Fevereiro deste anno, abandonado sua residencia, deixando seu 

emprego, para um lugar desconhecido, que procurou saber a cau

sa deste procedimento quando pela manhã foi fazer o ponto, nao 

encontrando como de costume, que mais tarde soube haver o accu-

sado se retirado de Bananeiras por haver deflorado uma moça e 

temer que o pae desta tomasse um desforço, que não maia Toltou 

a Bananeiras, que na tarde do dia 6 lhe foi mostrada a carta que 

lhe é mostrada, que elle depoente affirma ser a mesma que recebe-

ra, em a qual Matheus SilTa Rocha lhe dizia que ia abandonar o 

emprego e pedia providencias sobre qualquer coiaa que houTeaae 

contra sua mulher, que s6 ka poucos dias soube que Matheus Sil-

Ta Rocha se homisiara nesta Capital, que antes do facto era o 

-accusado cumpridor dos seus deveres, nao tendo vicios, nem sen-

do indesciplinado, que não sabe se o accusado procurou os Direc-

-tores da Companhia, wom o fim de voltar ao seu l•gar, que nao 

tem parentesco com Matheus Silva Rocha, sendo apenas padrinho 

de sua filha, não influindo isto no seu depoimento. 

Dada a palavra ao accusado, este contesta a testemunha na parte relativa ao facto 

de ter avisado do que lhe ......... acontecera em relação a falta commettida. A 

testemunha;porém
7
disse que confirmaTa o seu depoimento por ser elle a expressao 

da verdade. 



• 

QUARTA TESTEMUNIU. 

Fi~o Carolino Costa, disse: 

que de facto o Sr. Matheus Silva Rocha abandonou o serviço, mu-

dando de residencia precipitadamente, para lugar de•conhecido, 

que sabe a razão de sua fuga, a qual foi proTeniente de um de-

floramento por elle praticado em Bananeiras, que conhece a carta 

que lhe é mostrada como a que elle depoente remettera á Chefia, 

que o accusado antes do crime praticado tinha bom comportamento, 

que não são parentes, que em Bananeiras não mais Toltou, que não 

sabe se Matheus procurou os chefes ou Directorea da Companhia 

para Toltar ao seu lugar, que o Sr. Jonathas Agatão é apontado* 



11 

• 

CONCLUSÃO . 

t studados os depoimentos do accusado e das quatro testemunhas, se 

concue pelo abandono do lugar de chauffeur que occupava am Bananeiras o Sr . 

Matheus Silva Rocha , c é elle quem em seu depoimento affirma , que a11aentou

se de Bananeiras , que fugiu amedrontado , não dando conhecimento ao chefe dos 

serviços e sim fazendo uma carta , que foi entregue depois ao Sr . Jonathas A

gatao , que á um simples empregado , e que não mais procurou ninguem da Compa-

nhia para se justificar , continuando afastado do serviço , desde G de Fevereiro 

do corrente anno . 

Não precisava mais prova para se concluir pela applicação do artigo 

54 letra ! dos decretos 20 . 465 e 21 . 081 do que a confis8Üo do accusado , não 

obstante a Col!Dllissão vae se basear em mais provas e assim é , que encontra no 

depoimentos de todas as testemunhas a affirmação de que o sr . ~~atheus s~lva Ro-

'I 

.I 

cha fugiu segundo U141B.S e abandonou o 13erviço se~un o outrtt.s , mudando de resiuencia " 

para logar ignorado . 

A defezu , para argumentar , diz que o Syndicato cammunicou a Empreza 

a estadia · do Hatheus Silva Rocha aqui na Capital , mas não diz como :fez, quando 

fez e nem quanto tempo depois da sahida de Hatheus Silva Rocha , de Baoonoiras. 

Os demais argumentos da de:feza não encontram apoio nos factos consummadoa, pelo 

que somos de opiniÕ.o que a denuncia é procedente , e que l.~atheus Silva Rocha de-

ve ser punido pela falta grave que .cammetteu. 

J 
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INSTITUTO DE CACAO DA 
BAHIA S. A. 

SOC. COOP. DE RESP. LTD~ 

As emblda Geral Ordina7'ia 

Segunda convoc:H;lio 

Em virtude de não ter compurecl
"10 numero 1 g-nl á reunião convocada. 
parn 2-'l do 1\Jarco pt•oximo findo, 
são novamente convor.udos os Srs., 
~ss0c indos deste Tn~ Lit!JtO para cons
titUir m n assemblt•a geral ordinaria, 
que, elo accordo com a parto final e 
o § 1• do artigo 12 dos nossos esfa
tut.os. do orá roalizar-s com a prc
SOll <: tl de qualquer numero de asso
ciados. em vinte e selo (27) do cor
rente moz. ás quatorze horas, na séd& 
oeste T.n ~ L!tuto, á Praça da Inglater
ra lndtftcJo do Banco Economico da 
Ral!ia. 1° andar. ala direita), para 
d llb rar sobre o r lntorio bnlanco e 
eonln~ dn Dir ctorin \) o 'parecer do 
~on~clh o Fi ·cal, referente ao a11no do 
1031. romo tamb m sohre qualquer 
fl.ssumpto de interesse deste In. ti!n
to e clrger um d!roctor. o presidente 
\la Assemhl ra Geral, o Conselho Fis~ 
cal c os supplentes deste. 

Dahin, 12 de Abril do 1935 

N. 82. 402 --- A Di1·acforia. 
5-4 a 

C P.A SANTORO 

,. 

Rno Rareio da Cfll:rli1Jf! N. iô (Cal
çaaa) 

A~ i:;amos Que do accordo com o 
r(l'u am nto rm vigor e di! ordrm rlo 
ll'. Fiscal fm•emns lciliio dos nrnhn

rcs no dia 8 do Maio ás 2 hor·M. das 
cnuf elas de n. 529 a 878 dntndn s de 
1 .0 do AA'osLo a 29 do Sotrmbro ela 
:1 ?31. Reforma s on linuidaçõcs n l(l o 
d1a 2, vesper•a do leilüo. 

Bnhia. i G - 4 - 1935. 

Srl11t01'0 & ria. 

N. 82 .o\70 2- 1 n 

AO COM .Hi'RCTO 

Err n hn i~o firmn ri o rlerlnro no 
~ommrrc i o A ao n,, hl ico rm l!"ral 
on~> Rl'rPnrlri ll minh., r nc;n ('nmrP' r
cinl nnr rnnh•ncfo rlr Hl nnno~ no ~r . 
Mann"l Alnnn Oil l' ' '"n. ~ifn ~ rnn 
TTPnl'Í('f\11' nins n . :10. rl i~ fr i rln rOR 

MnJ'P>r. livrr r <l,.,onmh'lt'nrnrin rl e 
:trnnlemrr r "c;nnnc;nhili, Jnrl ,. rnm n,,.,._ 
llln, ·,.. rrn"m on ~-h"r r. r r i ., li n• ~n 
,snm rc:ofn " " "l !'T' "'l f" :-; rrnn i ro 'l :•n-r ,,c:,,.,_ 

tn,. l'om .,,.. 15 "ll~'llm,.,n!M lr!!nlis:tdos 

no praso de 30 dias na avenida S nto 
Antonio n. 17, 1\om!l, Qlltl será por 
mim sa lisfeito, 

Bahia, 20 de Abril de 1935. 

Waldevino Ferreit•a Barbosa 

N. 82.472 

AVISO 

'A "Fabrica de Macarrão Progresso 
Limitada" avisa aos portadores dos 
albuns da Balas Pugilistas Progresso 

~
ara se apre enlarem a sódo da Fa~ 
rica. rua 7 de Novembro n. t, afim 

· e legnlizarem os aludidos ,albuns ató 
o dia 30 do m z corrente sob pena de 
per . rcn~ os premio pela falta de 
'lega lSaçao. 

~ 82.473 I 2-f. a 

EDITAES 

QOMMI• ÃO DE INQUEitiTO ADMI· 
NI TR 1'IVO 

L:DI 'l'AL 

Epaminondaf; 'l'orL·es, Presidente da 
Commis ão do Inquerito Admiui ·slra~ 
tivo que devo apurar ,a falta gt•av& 
aLLribuidn ao Sr. Matlwus Silva no
c h a, cllauffour da Comp. Energia 
E! cLt'ica da Bahia em Dnnanciras. 
uos Lermos dos decretos 20.465, de 
'1. • ele Outubro do Hl3t c 2L081 1 de 
24 do Fevcr iro ele 1932, nesta Ct<la
de do Salvador etc. 

Faz saber ao Sr. M aUteu!l Silva 
nocha quo, .c.Je accordo com a Porta
·ria nbnixo tt'nnscript,a foi designado 
o dü~ 10 do 1\lnio do corr nto anuo.ús 
1 O lrorns, no crl ificío da Gomp. Linha 
Circular rle Cnrris da :Rahia, i. • nn
dnl'. sala n . 1 á rua D. Jeronymo 
IfJrnmr, pnra ter inicio o inqu erito 
ndmini sLt·nlivo afim de apm·nr a rui
ta acima referida, cuja Portaria 6 a 
seguinte: 

... 
Uompanlda Eneraia EfcCtrjca da 

Bahia 

Por taria N. 5 

A nir•nctorin da Compnnhia Jilnrr
!!lrt l~lrc tr ica rla Bnhin . nela pl'rsnnfo 
P nl'! ar·ia rrsnl vC! cl r. t.c>rminur n nbl•r· 
1 m·n r! o inqneritn I:'Ídministrativ(), 
n n~ frrmo~ el o nl't . 5~ rio rnrc. 21.081, 
rl <• ?'I ri o Frvrreiro de Hl~2 . :l firn de 
n•wrnr a fnlfa gt·ave. adranfe reJa
h rl ·1 rnmmPf f ida TlPlo s rn lprrpo;;f,() 
1\ 1 I fllf'(<O !=:.ilva noc1H1. QlH' ('"{('l'f'ill o 
<' :"·"' "ll rl nnffrnr. rm n nnnn r jro l'l. 

, ... ,·ificn tln n t'll1•rnr i :~ rlo rr fl' rirlo 
~ · ,r •. ,,.,. C: ilv :~ n rr l1n . no ~ri'\ iço e 
'"'"rrdirln~ in\'r ~ l ifrn rõr~ n r rc.:nri ln, 
r;,."' nnm·nrln q11~ nlln l1nYin. nhnndo
p ·., Jn n " mnri'"!O P mnrlndo rl e rc ~i rlr n
r n. nrrri nilnrlnmPnfr. nnr11 lo;rat• 
rl ,-,..1\nh rr irlo . 

' ' •H'nnr i0 M!\n ~nrln rm cRrln . .iun• 
, .. ~ n •·"~"nlr. ""rrinln no !'lru r,nm
'""l"r ~ r. .Tn n ~ lhnR 1\.~ntrr,n . nrPpMto 
bmh m da Companbitt. confessa ha-

ver abandonado o serviço e o seu 
proprio lar· composto de rnu : llct· o 
filha, o que se deu na noite de 5 pa
ra 6 do mez de Fevereiro d o ~orrcn• 
to anuo, encobrindo porém, o moa~ 
vo desse estranho procedimento. 

Assim, tendo o accusado, MJtheus 
Silva üocha, na qualidade de prepos
to da Companhia Bnergia Elt:clrJca. 
da Bul1 ia abandonado o serviço ~c1n 
causa justificada tornou-se passivol 
de pena de demi ssllo, ex-vi do ~rt. 
53 letra f, do Dccl'cto 20.465 de i. • 
de' Onlubro do 1931; pelo que resolve 
rsta Di rectoria nom ear uma C?mrn.is
são composta do Dr. Enamu.unous 
Torres, Presidente; Sr. Lydio Bt·au
lio de Souza, Vice-Presidente c Ma" 
rio Vianna, Sc.cretario. pnra ~ for-:' 
mação do inquerito na forma da le~ 
ficando desde já. su penso o accu• 
sndo <1~ suas funcções aLé n docisã(j 
definitiva <lo caso, como de direito ., 

Tes temunhas: 
Joüo iclor -- Elpicf i<l Vnlverd" 

Moraes - Jonalllas Ag:üão - Fir• 
mo Crn·olíno Cosla. 

CtJffiflJ' a-se. 
Cidade do Salvador, Março 20-

1!>35 . 

Companhia En m·qia Elech'ica rúJ 
B ahia 

A. L . WilCox , Dit•ecfor. 
A . JUOsso,•ra, Dircctor. 
Podr is comrport>cer perante esta 

cnmm i fls~o acompanhado <lo voss~ 
ad vogado ou do ndvogodo ?U .. rcpr~ 
sentnnf o do Svndicn lo profiSS ional ai 
Qtlr porLencen!es . . 

Epnminonda'S Tm·r·es. Pres1denle .. 
N. 82 .775 (A. P.) ·--------

RJilCEBlWORIA D \S RENDAS DA! 
CAPI'rAL 

Edital 

O nbnixo assignado. chefe da i.''+ 
secciio ctcsln Rccebedori~, communi .. 
ca a toda a g pessoas nac10na s ou ~s .. , 
tl'an~eirn s . do ambos os sexos. ma1o .. 
r s de 21 nnnos, quo exercam n01 
Estnrlo, indust!'ia, profissf!o. arte.' 
officio em]H'ego ou que v1vam d~ 
brns nu rendos, superiores n 1 :800 O~ 
nnnnnl , quo durnnLe o presente mezl 
dn Alwil se1·á pa~o o imposto de ca .. 
:piht('Ü O, rosl,nbnl ecido peJO nr.c~ 
8. 212, de 27 d nr7.rmbl'O elo i !):12. 
in rorrcnrlo na multa. rPg-ulom cP ta~ 
os quo o nrío fi7.orem, excepcão da~ 
soci!'clnd es anonyma 11, f'rnnrezas ctc;, · 
t.ran pm•( OS, Obl'fl , pnh!icaS, portos-· 
nlc . hrm comn Prefeitura, ono rles
con'tan cl o a importancia. devid·t dos 
R us fnnrr,ionarios ou empregados. 
rccolllet•fin nl6 o dia 5 do mrz ri~ ' 
Mai o a impol'lnnri n tofal do imposl() 
devido, incorrendo i.ambem na nws .. 
mn pcnolidn do acima. se não o fize 4 

r m. 
On trn;; im. nenlJ um outro impMI.o 

:c; rr:í r.o111'ndo nns r rparlirÕPS arr('.r~, 
<l ntl or aFõ rlo Estael o ou Prefeitura. nernl 
uPnhum pngamcnfo s rá. offcctund.() 
1wln R~t a rlo. srm a pr ova de sua om .. 
tnc·ilo ou isenção, nos termos do Re .. 
gnl nmrnfn Pm vip:or. I 

ll.rcrl ,e r! oJ'ia rins RPndas da Capf.,. 
tal 1!'í el o Ahril rl e 1935. 

RndoTvT1n Al'a1tjo Daria - O Cltef!! 
dn 1 n ~p.r.r,ão. i 

N. 0.~20 (S. F. )' t 0-2 C, 



BJ7a Segunda-feira, 8 ~Jl 

:=. ............ ~~·"-'· ====i~===========---=-=-""·-~=====! 
tJ.Ir~ ~ , ., .. ~- ,H·ig:o Jo,.;(• cll! 

l .o'J·cit.u:. - Agua Arnat•ella - Cauu,t
VICH'as -· 0 lllC ~lllO, 

1::.ui'IO- 5 .•. - Ul mpio J\Jat·t·al 
ôo Olheira - l'ó da l:ieu·a do MucÚI'o 
- llabuna - O mcsuw. 
J:J.OIHl-:i.1iJ1-.: Jt'igi~, Joó rio 
l•t· :.· ' l·t ~ - E·lt L< l<azcucl, J:lorn tio
cego - Cannavicit•as - O mcsuJo. 

J:J. 103- r>. l.J1 - Joaquim \le. sia 
do.> ,'anlos -- HtlJeit•ão tl s Pule:; -
Ilalluna- Lino .Nuuus da ;ilya • Lu
cas Hn •nHHHio da l:ii lva 

t:l.U\11 - 5.135 - Apt·igio .Jo ó do 
F1·Pila - gua Amarella- CttnoavJ. 
l'i 'H~ - 0 lllt'SffiU. 

L'.lt21 - 5. J:JG- Auth•atlo ~· IJ'-
Jufiu· "1 ilet·o.v" zona Pl'<'!!Uif,;tt-
llnpit·n - O,; nw~mo· . 

J:J.OL\0- 5 . t:J1 - Jo::;ó Vieit•a do 
Hnuza ~<'t'I'U ll1•tlonáa á· wnr •nns 
do Bnt•:o . 'ui do I li o P rnh Yfl'' - .\tu . 
Clll'y - 0 11\C, Ill . 

\l.::JO~ - !l .l38 - Appolitl<\l' iO Li
)HII'in dos :·anlos - Doquri rüu - lla
hlllla -- 0 lllUSf110. 

l:i.ll't.'l - !5. 1:19 - 1\luuncl Lurlge
t'•J do· :-!ant.o-. - fiihoirão tla PiLoiJ ·a 
((' 'i t•il·n) - llabuna - O mPo.mo. 

5. !)2:J - ;;, HO -- Paulo J olycurpo 
cln 011\IJit'il - 1\iileil'ii tfo "Dapli~la" 
- lla!Jttuôl - l~uzl•bio Cardoso dos 
~anln~ 

1:Ltl'!lt - 5. 1 \J - . lal'in \l\'e '> 
clP ~oma - '·Fet· t·ada s" - llah11na
.Á lllt'S!llU 

1:1.075 - 5.1~ - Alipio l\lPJH't. •''~ 
''ltiiJPiJ•[w ti .'ururú - Jlabun 1 -

tO !lll -111 
t~.7GO- ríl1:J- .Joaquim rlp 'on

í'a Lral -· ''llilwit·iio dos Cuehot·ro~ ·• 
- JlailtltJ:t- .Julio .Jo:; áa ~ilvn. 

1:1.0.1n- :i. JH- Deunn .los' F J'-
1' ·im - "llihPirão da Prclt·a" - Ila 
hnna - .Jo:tl dr• .·ouzn l\nmo . 

1:!. G\- 5.116- Hn mtltltl•\ llrn. 
l'll!lll' nllilll:ll'HC' - " Üngnn " ZOll:t 
tJ,> ~algndo - llulHtn , - \la1·ci•>nilio 
11 'lll'i(" I' (: ll ' 111:: ::<·:'. 

J:!.!J27 - 5.Jit7- PPd t'O PPI'I'il',l ti!' 
. \l'illl,jo - ''Hihcil'<iO <fo \ 'iuil,tlieo" 
ll ull'llllt. - O In<· mo. 

1.!.850- 5. 118- Jo.;,··. Jnn()(' n
··i••. l.:,lldt•lino ,. \ligttrl ua .'ilva Pot'
tn " llilwil'iin dos Anjos - tl .ahuna 

I ·. \una ll itla l•'t>t'l'l'ira dos . · antn~ . 
. \J.;;.91)- ::i.H!J- 'l'<'l'luliano LauJ'o 
n• '' " 'ra- "11il.Jcit•ão da .J uc;snra ou 
•· ·,. ., oi 1 Jus~at•a" - Ilhéo:> - José 
1 • '<'ll 'n Pi1·r 

t:L 1:.>;;- ri.HíO -Costa & Filhos 
"~PITa d'.\g11n" - flhéos - João 't;yl' il-
lo do .Nasl'imrnln ' 

1.t!l:~- 5.l!l~- Joc;é Cot'I'nia ~u
nl' -" l1iht>iruo 'iio .Josó (Pr•tfm Ouci
ml'.dft) - li ht1o. - H ele uot•o ,\ tbino 
~ ":. ' ,:; 

t: .055- 1.153- D. Virlt.>riu :·,Ia
l'ia t: pomncr•no - "llibeirfio tln Can
na llt•tna"- llahuna- A lll<' mn 

t:J.Oi\8- 5.1~1- G.ldino Po~c houl 
rlo" .'nnlos - " l1ibrit ·ão dn Ponlo -
Jt ahlltta- Jo,t\ Zcl'•t·ino do~ .'anlt~. 

Tlnltia r Dirl'clol'in <1" Tcl'J'as P J\li 
ftn :-;, rm 3 tlt• Abril Üp J !l35. 

Albnno da Pntllca Il.ocha, - fl plo 
~eefm . 

"·e.~ (~. A.)' 

t:U.\1 \ll~~.\0 DE lNQUEillTO m.I
'll "1'1\A'l'l\'0 

t•:t1Jtllinotu.la:i 'l'orr &, . Presiueut 
dtt Cnmrnissão do luqucl'Jlu . tlru111JS
II':tli\O que uove apurar a Jalla fra· 
, 

1
• ali r i!Jllidn. ao !-';r. lalhcus 11 v a 

n .Jta chauffcur da ont[l. Enot't-;"la 
El<~t·l /i c. a. da Hal.l ia 'DL Bttn~~-~~~HUS. 
1n;; t 1'm s do:J decretos ;W. lli->, de 
1 .':. de Outubro do 1!)31 e ~ J.UR~: dS} 
~ '• <1. J!'everPiro do tU3:!, n<· ·la Ctda
dt• Jo O.:alvado1· ele. 

i'az sab r ao , r. lalhcus > ilY 
Jl ,blla qUI', rlc nccordo t: 111 a ~ ol'ln-
1· u nlni. o Ll'nn ·cl'ipta, foi designado 
~~· rlw 1 O do '\la i o corrente utulo_. ás 
lo llnl'll'3, no edificio ela Uomp. ~mluL 
Git'<'.ulut• de Carri~ d, Dallin, 1. a.n
thi' s•1l:l n . 1 :\ ru:1 D. Joronyr_no 
T'ltômJ, pa1•a Lrt• inicio o inque1~1lo 
admJni Lralivü afim 11~ aput·ar. a fal
I a acimtt referida. ~:uJU Pot·Larnt 1 a 
:iCP,tltUI ': 

Cumflc!lllt in E·lll'l'aia J;:/.'1'1 t'it'a ela 
JJaltta 

PotlHl'ia . !i 
. ·' 

" J>it·Pdtll':a <In Goo~tp:•llhl<t Etll'l'
" ;1 J•:lectrira da Bahia , pela pr ·enlo 
J'nl'laJ·ia. rt>~olv delet•tnint~t·. u nber
lul'll do inQlHll'ilo ntltmmslratl v o, 
n 11 . .; t<'t'mos do :u·l . 53 d oi>l't'. ~.! . tJ81, 
11n ·'i dn FPvcr•it'O elo J!l3:?, alon do 
n•1tll':tl' a J'alla grave, adrunte rcla
l:~lla t:umn,•llida p1• lo ·ou l>l' ep_o~· to 
\1 lill'tt:; Silva !tocha. qu e xot·cnt o 
l' .t' '' :o do chauflcnr, em Bauaucit'.~s •• 

'c ri fir:1rla a nu ·enci:t do I' f,'l'HIO 
\lnlheus Hih'n no ltn . ao .'(ll'VIr.o e 
prnl:l'tlidas i11v ~lisa•:õ" a L' ,.; peito, 
1' , n11 armt·ndo qu · ·lle. havia all~nclo
n:•.lo o t'lllpt'Pgo r nntdauo d • rc~Hlen-
l!t:<. ~~~···r.ipiladnm ·nle, pa1·a log, l' 
Ul'" ''fllldl'l'IIIU. . 

() jli'OJ)l'itJ al'CII'{i\llO, elll I'Ul'l(t, J olll
t.a a JH't •s<• nl . purt•ipfa no ·ou com
prril'r: 'r. .lonuthas Agr.tão. tll'CP05lo 
{.:, ' l' ll'm da Companhin. conll's~a it:J
\'f't' ahand•marlo n SI'I'V i,•o o u :;ell 
p;·nprin lar romposlo r!P umlli •!' el 
fiil1a, o qu1; o dl'll na no i tr~ llC 5 J,a
r:t li dtl me:.-: d Frv rrii'O 1lo rorrun-
1 ,. n lltlo, twobri nun port'·tn . o mo li
\o drs c estranho procr.rlimento. 

\:-;.;im. lendo o nrrusado, Jalh ~: ns 
F , 'n llol'ha. na qunlidndr de Jll'I'\)Os
f•J dtL Cornpnn.llia Ener~ia F.lcwtt•ica 
nn ! ahla, nban<lonndo o ~PI'V i<.:o ~em 
c;•,l~n Jnstifirnrln. lo1·non-~1' pa s iv l 
,;,. prna rll' d mi~HUO, <'~-vi do Ul'L 
~·:t. ll'lm f, rio Decrl'to 20.~()5 cJ l .• 
111' ll ll llthl'n dr J!l:Jt; pPlo quo I' olv 
,,<a D it'Pdot·ia nomPal' nmu romtnis"" 
"'' 1 comno~La ci, , Dt•. EPn n11nrmctas 
'''· lt't 'rq P1·e id nf : , 't'. LHlio :Rrnn
lin rlp ~ollza. Vic"-Prrsid · nl11 C> Ma
r· n \'innnn .. Pr,·r·í1'l-in n:n·a a fOl'
l""l'iio dn inqllt'l'i!c. nrl ftlt'm:t tlt\ I i. 
r;. •nrln. tJr;;rJr i~. <;n;;prn~o o accn
~·"'" "" "1111'~ fnnct·cir~ :11<1 n <1N'i'1i10 
d " l'!llllt\';t do cnso. como cl11 llieeJ!o. 

,.;.., \'~t•lr't' . l jqj,] ioo \'ah t•t'dr 
·'" t' . • ·:o~ _ .. lona f l•n · .\:rnliin - Fír-
IIl 1 Cn r ('llilln CMtt\. · • ~ 

Ctlln]) l'U-Se . 

Cidut.lc tltJ . a vador, Marc;o 
1!l35. 

Componlt ia /~JU't'Oilt 1!.'/1'1'1 J•ica 
/Jahta 

A. L. \1 ilco.r, 1Jit'l' tol'. 
A. J/lfN'tJI'l'tl, Dit"rlor. 

.Pouois compat·cr r pt•t•nnlc 
ron11ni .ssão acompunlJ•tdO uo v 
ad ·op,udo ou do ~dvogado ?U. l't~l 
sonlanlo do ynchcalo pro!t:>!'t• 11: 
flll<' pPd nccrclos. 

./ipmttinonda · 7'vrrcs, Pt•csid<'n 
r . 82. :.Jt7 

F.\CflLl)\1) 111 DE i\1 .~D J CINA ol 
n \liiA 
tttll r.\ L 

!<'aço puiJlil'o, pelo pr senlo 
de o;:dom do 1'. Dr. o :rectOJ', P 
Dr. J os~ do Aguü1r C· ~tn Pinlo. 
nttondend á. solicila~ão que lhe I' 
ram val'io.s I:Olll'Ut'J'ent•3s pa!'n 
truC\ÜO do Ilo:;pilal do P1ompto 
001'1'0, L'OilOIV U pl'Ol'Oót:l.': O pt·a~. •' 
enCOt'J'atnPillll da l'OÍC!'Ílla COllt'llfJI 
cia pot' mais JO dia s, ou seja até ~ 
20 do cot'J't•nle, :.'ls mesmas ho1" ,F.-. 

'ect•el ria dn l!aculd,lJe de \IPd 
na da Bah ia, 2 de Abr·il de t!J:I r:. 
(A signndl)) --- Dr. lo ·~ Jliuto ..;,; 
Filho . . ct•rtn:•io. 

• Q • 380 (. . I. ) 

DI nJHJ'L'()ll/1. J)J~ I~'STLUD I ' 
f/ODAGEM 

&l!lrJl r/e CO ttt'orrrmcia. J,n!Jlica pr• 
r•oust,·ucr.•tío tio uma. vonle d 
mcnto a1'mado, sobre o l'io 
mas ary, IW 1'UIItal do ?llt'.WIO 
ttW na Es~rada de Rodaae111 tlrl 
JJilal a l<'e i1·a . 

Pelo presente d OJ'dem elo ·.:r 
Sect·etal'io da Agl'icullura, fndu • 
Comm t•clo, Via~,;ão e Ol.Jt•as l'u:tl 
!aço publico que nn dia 9 de Al> t· t 
cort·entc anno. ás 15 hora~. serão t' 
bitla n slo Dir clot·ia, proposlaR 
a conslr·uccão de uma ponte d e t'ii 
to al'mndo, sul.Jro o rio Camn · at·y 
l'amal do meRmo nome 11, E ' LI';Hh 
fiodagem da Cai>ilnl :í 17Pirn. A 
COl'l' ncia ob~d('C'I'I'It á 'f'g UiJJfp.; 
dicõe.~: 

As p1·opo las de \ Ct'âo er fctfag 
duns via~. sem razuras, nem eme 
ou Pnli'rl in hns, eon!cndo além do 
na L ' viu, d, la, a .... ~ignatura, rom 
ma t·econhccitla o t•osiuenciu dos 
ponl'nfc~. 

Jl 

As pt·opo. ta;; '''J :lo npt'<' enl arln. 
CIIVOIUt'l'OS lacl'adll", COlll dt• ·lat• 
no x l t>t·iot• cTo nome dn pt'OPIJ n 
QIT O do'\ol'l'Ú ('t lllllUI'I"('l' Oll flZo'l'-: 
pr<';;pnftH' lt•gnlnwt•lc 111 o•'C.t,iü 
niH·J·I.ut•a da -· tlw~ll l il'i c tia n--ign. 
dn I c't'tllO. 

Em onlro Pnvoluct•o seriio fcc 
os documentos de idoneidade 



Companhia Energia Electrica d~ Bahia 

Tiatoa, eto. 

Pela Portaria de tla. 2, a Companhia Energia Eleotrica da Bahia, 

tendo conhecimento de haver Matheua Sil '9'8. Bocha, chautteur deaaa Companhia no 

arraial de Bananeiraa, onde ae acha inatallada a sua uaina geradora de energia, 

abandonado o aerTiço e dalli ae auaent do, ordenou a abertura deate 1nquer1to 

adminiatrativo, na torma da lei, por contar elle maia de 10 annoa de aerTiço. 

o abandono, do emprego, seguido da retirada ümnediata do reterido 

arraial, para lugar ignor do, aão tactoa indiaoutiveia, em taoe da proT& colhida 

neate proceaao, a qual taz aerto, ainda, a inexiatencia de ju.to moti~ deaae 

procedimento do accuaado, com a aggravante de hav r aaaim gido para não preatar 

conta• ' Juati~a do crime, que praticou, de defloramento de mulher de menor 

idade, ticando, portanto, inoomp tivel, moral e m terialmente, para continuar 

no exercicio de auaa tuneções no local onde ae obrig,ra a exercel-aa. 

Neataa eondiçÕea, e não havendo diapoaição legal alguma que tmpo

nha ao patrão a tranaterencia de prepoato para lugar ditterente do I8U emprego, 

abandonado, reaolve a Companhia manter o Acto, conatante da Portari de tla. 2, 

ettendo-ae eate prooeaao para o Conselho N cional do Trabalho, para que, na 

aua alta sabedoria, apreciando e julgando o oaao, eonaider demittido o aecuaado 

Matheua Silva Rocha, em viata do allegado e prov do neatea autoa. 

Bahia, 18 de Junho de 1935 



C O N C L U s"'Ã O • 

Neat dat t ço concluso o presente inquerito e o remetto á Direcção da Compa

nhia Energia Eleotrica d Bahia. O refrido é v rdad e dou fé. 

Bahia , 8 de JUnho de 1935. 

O Secretario 

DATA· 

Aos dezoito dias do mez de Junho de mil novecentos e trinta e cinco recebi ea-

tes autos com o parecer da Cammis ão e a r soluç"'o d Companhia Energia Electri 

ca da Bahia, mantendo o acto de demissão do sr . Matheus Silva Rocha e mandando 

remetter o processado para o Cone lho Nacional do Trabalho, o que faço e lavro 

este ter.mo. Eu, ~ , secretario, o dactylograph 1 

e subscrevi . 





V.l TO-
~ or e t 

Ao Dr. ftl Pro )r junto 

.. do 1 '-2-
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a' Secção z-~pectwa,, '"'""' fov mc&t 

êo l-e<fu {a,me41fo em vi'1ot-. 

% d-- s-áltio, __ ê~ ? Z( ê~ 19.3-

~-2). . ~ 
(?p&1,roUe<J4dO de élcta.o~ 

\ I ~ 
c bi o ,, ... ~ . :...,cç o m~--

\ 



Mlnisterio do Trabalho, 
lndustria e Commerclo 

.......... .. Se ção 

r . ~- 't.- i ó 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
-- ·- --- ------ --.. -- - ----= -- -

Proc . 7 .517/ 35 
ACCORDÃO 

"' I...) .J ..... ~ • 

19 ..... ~.6 •.... 

Vistos e re1at·dos os autos do rocesso em ue a 

com}anlia nergia ..... le ~..;tric da .uahia romette in ue:rito administra 

t vo JStu.urado contr r:atlleus s 1va ocha, accusc...do de falta gra 

ve ca itulada n 1et:r f do ""'rt . 54 do Dec . n~ ;: . 465 , de 1~ de 

utu ro e 19~1 - abru1do o de servi o s m ca s ustlficad : 

conslder· 1do ... uc o in uer to constmte dos utos , quant1 

á fór ,la .._lroces ..... ua1 , observou regulc...r"1ente us 

or este co. e11lo , em 5 de Junlo de 1933; 

I'V 

nstrtc,oes lUl údas 

co 1s deJ~c:..ndo , de neri tis , q e dos E 'J.to s , o 1fon te con

fissão lo .roJr o accus o, f cou ~er~~ t· ente c~r~ct rlzuda 

f'~l to. n:ve , rgt. ic u ; 

eso1 ver l oJ 11emb:ros da . ercelra c 'i ar do Con e1ho N -

"' cion· .1 do Tro.h....,1ho ju1 ,.,.ar rocedente a conc1usc...o do n uerlto , J. a 
"' ra utor.:. .... ar a em so""o do ac us do dos ...., · v .. os d r ferldt.. 

:reza. 

io de Janeiro , /1~e Dezembro de 1935 

· ~~-- Presidente 

~~~ ~e1 tor 

~ljw.cto do r 

cur ..... dor Ger 1. 

ub1 cado no D ario Off1c1' 1 em J 3 -r-.L r e....-~ ...o e:;P... .J 9 s '=- _ 
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