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LC- 6o. 
POR T 

o aba1xo-assignadoJ Superintendente Geral de 
THE RIO DE J I O TRJ Y LIGH'11 POWER COMPANY LIMITED , 
nos termos ·do art . 1° das Instrucçoes baixadas pelo Conse
lho Nacional do Irabalho a 5 de Junho de 1933 resolve no
mear uma comm1ssao composta dos Srs . Drs . AlcÍbiades Dela
mare1 Antonio Gallotti e oacyr de C.Cintra , respectivamente 
Pres1dente , Vice-Presidente e Secretario , para o fim d.e, 
~m inquerito administrativo , apurar a falta grave capitula
da na alinea "c" do art . 54 do Decreto 20.465, de 1° de Outu
bro d~ 1931 - desidia habitual no desempenl o as respectivas 
funcçoes - i0putada a Elias Rodrigues-Fernaudes, chauf feur, 
chapa 411 , do Departamento do Trafego (Viaçao Excelsior ). 

N o Egregio Conselho Nacional do Trabalho , no ac-
c6rdao de 5 de Março do corrente annoi publicado ng 11 D1ar1o 
Official" de 15 de Julho segyinte, ju gando , em grao de em
bargos o processo de ~emissao dm dito empregado , resolveu 
determinar a instauraçao do presente inquerito, afim de ser 
apurada a procedencia da falta grave que foi imputada ao accu
sado- qual a de haver, no dia 21 de ~arço de 1933, por impru
dencia manifesta~de sua parte, abalroado violentamente o 
OmnibUS da nviaÇao 'xcelsior" de n° ·127, que conduzia , Com O 
au~ornovel partic~lar, chapa 1~46, de propriedade do Dr . Elias 
Greco, do que result ou ainda sair este ferido. 

Das syndicancias já proçedi das pel a Companhia verif1c 
se q4e lias Rodrigues Fernandes e, ademais • profissional 
imperito e i mprudente , perigoso, portanto, a vida dos transe
untes ; á segurança dos passageiros e á ordem dos serviços . 

. ~SB/M 
J.M.Bell 

Superintendente Geral . 



ACTA DE INSTALLAÇ O 

Aos dez dias do mez de Agosto de mil novec~~os e 

ta e seis, numa das salas da Secção de Legislação oc1al (Secreta

ria Legal) da "The Rio de Janeiro Tramway; L1ght and Power compa

ny~ Limited", á Avenida Marechal Floriano numero cento e sessenta 

e oito, segundo andar, reunidos em sessão de installação os Srs. 

Drs. Alcibiades Delamare, Antonio Gallotti e Moacyr de c. Cintra~ 
' 

na qualidade; respectivamente, de Presidente; Vice-Presidente e 

Secretario da Commissão nomeada pela Superintendencia Geral da re

ferida Companhia (Portaria numero LC-60, de sei do upra c i ta do 

mez) para o fim de instaurar inquerito administrativo no sentido 

de apurar a procedencia da fa.l ta grave - desidia habitual no 

desempenho das respectivas fUncçõe - capitulada na al1nea "c" 

do artigo clncoenta e quatro do decreto numero vinte mil auatro

centos e sessenta e cinco, de primeiro de Outubro de mil novecen

tos e trinta e um; e imputada a ELIAS RODRIGUES FERNANDE , "chauf

feur", chapa quatrocentos e onze, do Departamento do Trafe o (Via

ção Excelsior), deliberaram designar os dias doze, quatorze e de

zesete; ás quinze horas, e o dia vinte ás dezesete hora , todos 

do mez em curso~ naquelle mesmo local; para a audiencia do accu

sado e tomada dos depoimentos das testemunhas arroladas; srs. 

Augusto Calzavara, Manoel Costa, Arlindo Calzavara, Pedro sarre 

e o Dr. Elias Grego; do que se lavrou a presente acta, a qual vae 

devidamente assignada pelos presentes. 

Alc1biades Delamare 
Presidente 
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RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168 

Rio de Janeiro , 12 d A osto de 1936 

Illmo. Sr. Augusto Calzavara, 
Rua Clovis !evilacua 40 (Tijuca) 
DISTRICTO FEDERAL 

N qualidade de presidente da Commissão nomeada 
pela Superintendencta Geral desta companhia para instaurar 
1nquerito administrativo, afim de apurar a procedencia da 
!alta gra!e -- desid1a habitual no desempenho das respecti
vas :runcçoes - capitulada na alinea "cn do art. 54 do de
creto n2 20.~65, de 12 de Outubro de 1931, e imputada a 
Elias Rodrigues Fernandes~ chauffeur, chapa 411, do Depar
tamento do Trafego (Viacçao Escelsior) , convido-o a com
parecer, na proxima Sext a-Feira 14 do corrente mez; ~ 
15 horas, na éde de ta Companhia, á Avenida Marech 1 Flo
riano ni 16 , ?a andar, na secção de Legislação ocial (se
cretaria Legal), para o fim de, como testemunha; depôr no 
referido inquerito . 

AD/CCM 

Sc1ente. 

saudações 

Alcebiades Delamare 
Presidente da Comm1ssão de Inquer1to 

R1o,/J de o.;-~ 

·-6a 
de 1936 
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RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168. 

Rio de Janeiro, 12 de A osto de 193 

Illmo. ~ r . Manoel Costa~ 
ua Conde de Bomf1m, 177 npn. ·6 

DIS r ICTO FEDE . L 

Na aunl1dode de pres dente da Co~m1ssão no~eaãa 
pela ..,uper1ntenã nc1 Gcr~ü e .... ta Co p, nh1a p, r nstr:mrar 
n uertto Ad ntstr ttvo, a. 1m de ~p1 r ara oroc dencta da 

f lta gr ye -- de~1d a h bltu 1 no desempenho ~ ~ re~ ect1-
vaq f'uncçoe .. - c p t la.d no. 11noa ''c" do nrt . 5A do de
creto na 20 . A 5, de 1° de Outubro d 1931, e 1mp t·àa a 
lias dr1~ues FernAndes~ ch u feur, ch pa All , do Dep r-

tamento do rrnfep;o (Vtacç lO li.xcelior), convido-o gom-
P recer, na nroxlma sext -F r 1 do corrente mez, as 15 
hor , na séde de~t c rrJnanh1 , á 1 ven1 de arechal Floria
no n2 1 8 2~ end r, n ) ecç~o d Leglsl No ~ oc1~1 ~se
cret ria L 1){ p r a o f ~ de, com teste unh , dep r no 
refe do 1nquer to. 

AD/CCM 

Sc1ente . 

1o, I;} 

s ud ções 

/ re:0z~ A8?~/é~ 
Alceb1ades Del mure 

Pres1dent d Co~missNo e In uer to 

-----
936 
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Letter No. 
. File No. 

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168 

Rio de Janeiro, 12 de Agosto de 1936 

Illmo. Sr. Arlindo Calzavara, 
Rua Clovis Bevilacua 40 (Tijuca) 
DISTRICTO FEDERAL 

Na qualidade de presidente da Comm1ssão nomead 
pela Superintendencia Geral desta companhia para instaurar 
inquerito administrativo; attm de apurar a procedencia da 
falta graye -- desidla habitual no desempenho das respecti
vas tuncçoes - capitulada na allnea "c" do art. 54 do de
creto ni 20.465, de 1~ de Outubro de 1931; e imputada a 
Elias Rodrigues FernandesA chauffeur, chapa 411, do Depar
tamento do Trafego (Viacçao Excelsior) , convido-o a com
parecer, na prox1ma Segunda-Feira; 17 do corrente mez; ás 
15 ho , na séde desta companhia, á Avenida Marechal Flo
riano n 168, ~2 andar, na Secção de Le 1slação ocial (se
cretaria Legal); para o fim de, como testemunha; depôr no 
referido inquerito. 

AD/CCM 

Sciente. 

Rio, /~ 

Saudações 

~~:~m~) 
Presidente da Commissão de Inquerito 

de ,~ de 1936 
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RUA MARECHAL FLORI ANO PEIXOTO, 168. 

R io de Janei ro , 12 de Agosto de 1936 

Illmo. Sr. Dr. Elias Gre~ 
Rua Rodrlgo Silva, 30 (3~ andar) 
DISTRICTO FEDERAL 

Na qualidade de Presidente da Comm1ssão nomeada 
pela Superintendencia Geral desta companhia para instaurar 
inquerito administrativo; ·anm de apurar a procedencia da 
falta grave -- desidia habitual no desempenho das respecti
vas funcções - capitulada na alinea "c'' do art. 54 do de
creto ni 20.~65; de 1~ de outubro de 1931; e imputada a 
Elias Rodrigues Fernandes, "chauffeur" , chapa ~ 11; do Depar
tamento do Trafego (Viação Excelsior); convido-o a compa 
recer, na proxima Qmln·ta-Feira, 2C1 do corrente mez; ás 17 
horas; na séde desta ·~ompanhta, á Avenida Marechal Floria
no n2. ,,l68j za andar, na Secçao de Legislação Social (Se
cretaria Legal) 1 para o fim de; como testemunha, depôr no 
referido inquer1to. 

AD/CCM 

Sclente. 

Rio; 

·saudações 

Alc1b1ades Del~mare 
Presidente da Commlssao de Inquerito 

de 1936 
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• 
DR. FAUSTO WERNECK 

TABELLIÃO. 

5.0 OFFICIO 

Primeiro Traslado 

CaMorlo IBRAHim MACHADO 
Tel. 23·3427 

Rua do Carmo, 84 
= 

Procuração bastante que faz 
Elias Rocl.:!7iencr..: Fcrnonc.'cs. 

Saibam quantos este publico Instrumento de Procuração virem, que no anuo do Nascimento 

d N s J c d ., t t · t e c-oi .... --- unto-.·ze-e osso ENHOR ESUS HRISTO, e mt. novecen os e nn a ................... ~ ......... !:o' ••••••••••••••• aos ....... ............... ::: .................. .. 

dias do mez de .............. !J..?. .. :J?.~ . .?..:::-.:::-.:.: ......... _.nesta Capital Federal dos Estados Unidos do Brasil, perante 

mim Tabellião comparece ......................................................... _como Outorgante _ .. ~ ...... : .. f.:~.9.!.~ ... -~.Q.~t:;: _;b/s.~l.9.2 ..... F..g_;!;_::-
nandes , hcr..:pnhho 1 , casoc.1o , moto:riotn , rcr;iücnte .... ru ... , d.o Pot:ri ... , <libo 
á :rua 11:.1 Prato , f::/nmnc:ro , Pcür gn.lho . -

reconhecido pelo proprio ..................................................................................................................... .. .................................................. .................................................... .. 

das dua\l testemunhas abaixo assignadas, do que dou fé, perante as quaes por elle foi dito que por 

este publico Instrumento nomeava e constituia .... ....................... ..... .................................... seu bastante procurador c r:; 
1.1J7r.; . Moocy:r 1c nclroc1e Cnrqnejo c Lconi to:-.; c:.;cnti.ni , b::.·o::;iloi:roc , o 
12 co:-;o ··o o o 2~ soltoi:::o , o 'vogod.o::.; , inoca·ilr'0oc 1JLl O::r:Jejr. dos 1vo~o 1.oc 
cob .rlUnO:!:o:-.; 270 c 2428 , com occJ:ipto:rio á :rno u.or..: u:~:ivcr..: nuL·.c:ro 5- 5g 
undor , com pouc:rcc in solid1m ou. 00 l.o um cl.c por ci , por'" o fô:ro em o::::Jl , 
cni qnolqno::: Juizo , Inctanui'"' ou T:ribn.rl!Jl , ocl1Cc:U .. ! ll':-.cntc )ti ::: ... ~ cm:.p'--ll'lla::.· 
o :Lnquc:l.'ito o bc::.:to p~ln Compan.b.:i.a .Lisht am1 Powcr , po:::o o 1m::~ çb.o de 
falta crave a::.·eui<la contD o outo::: .ante , pod.cndo :p .... :::.::: ic:.;o inquo:::ir o 
:::c:i_nquc:r:L::: t cctcrrxu1hoc JlEOJr..ove:r de J..it,c nc:to c , fn zc::.· de f c z c , :::c co:rro:r , 
ocoE· .. po'lhr:!: :::ecn::::r::or:; no Concelho Nnu:1..0!'1Dl do T::: boll.~.o c ::.·o:-;pcc;ti o r.1.i..
n:trytc:::io ,}')J:opol· a cçó e c , su b~:.;to bo lc co::: o ::: ... tifiun o::; :iii·.rr::c:::so s.-



• 

conced .. ........... todos os seus poderes em direito permittidos pàra que, em nome delle ............. Outorgante ............. , 
como se presente fosse .............. , possa em Juizo ou fóra delle, requerer, allegar, defender todo o seu 
direito e Justiça em quaesquer causas ou demandas, cíveis e crimes, movidas ou por mover, em 
que elle .... ....... Outorgante ............ _fôr .......... _Autor ...... ...... ou Réo .............. em um ou outro fôro, podendo propôr 
acções, variar e desistir dellas, offerecer libellos, excepções, embargos, suspeições e outros quaes· 
quer artigos, contradictar, produzir, inquerir, rcperguntar testemunhas, dar de suspeito a quem 
lh'o fôr; prestar affirmações ou compromissos; assistir aos termos de inventados e partilhas, com 
citações para elle; assigaar autos, requerimentos, protestos, contraprotestos e termos, ainda os de 
confissão, negação, louvação e desistencia; appellar, aggravar ou embargar qualquer sentença ou 
despacho e seguir estes recursos até Superior Instancia, fazendo extrahir setenças, requerer a 
execução del!as, sequestros; pedir precatarias, tomar posse, vir com embargos de terceiro senhor 
e possuidor, juntar documentos e tornal.os a receber; declarar credites em fallencias ou concor
datas, votar e ser votado para o cargo de liquidatario, e bem assim votar em concordatas; substa· 
belecer esta em um ou mais procuradores, e os substabelecidos em outros, ficando-lhes os mesmos 
poderes em vigor e revogai-os, querendo; seguir suas cartas de ordens e avisos particulares, que 
sendo preciso serão considerados como parte desta, e tudo quanto assim fôr feito pelo dito seu 
Procurador ou substabelecido, promette haver por valioso e firme, e para a sua pessoa reserva 
toda a nova citação. Assim o disse do que dou fé e me pedi .................. este instrumento que lhe li, e 
acceit.. ............ e assign .............. com as testemunhas abaixo assignadas conhecidos por mim Tabellião 

D . 10$200 



TERMO de ABERIURA DE INQ.UERITO ADMINISTRATIVO 
PARA APURAR A FALT.I DPUTADA A ELIAS RODRIGUES 
IF.IiRNANDES (ART. 5d; ALINEA "C" 00 DECRETO NUME-
RO OO.J165 j DE lA de OUTUBRO DE 1.231) !}-Art 

Aos doze dias do mez de Agosto de mil novecentos e trin

ta e seis a commissão 1nfra-assignada; designada pelo Superinten

dente Geral, na Portarta na LC-60 ~ de 6 do corrente mez; para; em 
. 

inquerito administrativo; apurar a falta grave imputada ao chauf-

:reur da Viação Excelsior da "The Rio de Janeiro Tramway; Light and 

Power Co.Ltd. ' (Departamento do Trafego) ; chapa 411; ELIAS RODRI

GUES FERN.ANms - tal ta grave essa capitulada na alinea "c" do art. 

54 do Decreto 20.465; de 1a de Outubro de 1931 (de1sidia; digo de

sidia habitual no desemepnho; digo no desempenho das respectivas 

tuncções) - reuniu-se em uma das salas do segundo andar do predio 

numero cento e sessenta e oito da Avenida Marechal Floriano~ onde 

se acha installado o Escriptor1o Central da dita Companhia; e~ a

pregoado o nome do accusado; o qual compareceu pessôalmente ; acom

panhado de seus advogados; Drs. Moacyr de Andrade C arte; d!J;o Moa

cyr de Andrade Carquejas e Leonidas Resem1ni~ deu-se tnicio á to

mada das declarações do mesmo Elias Rodrigues Fernandes; sendo que 

digo, pelo que se lavrou o presente tenno que vae devida.nente as

signado pelos presentes. 

• 

DEClARA ES DO ACCUSADO 

Elias Rodrigues Fernandes; com AA annos de idade~ resi-



-, 

dente ~ rua do Prata s/n (Pedregulho)~ casado; espanhol; r f~~ t 

no Bras11 ha 23 annos; . chauffeur chapa 411 da Viação Exc Ji~; 
com cerca de 13 annos de tempo de serviço na Companhi ; sabe ler e 

escrever. Inquirido sobre a imputação que lhe é feita, respondeu 

que: de facto~ no dia 21 de Março de mil novecentos e trainta~ digo 

e trinta e tres~ poT ol~ digo por voltas das 22.10 minutos; descia 

o accus do; conduzindo o omnibus numero 127 da Viação EXcelsior~ 

da Tijuca para a cidade; que ; á sua frente~ na rua Haddock Lobo '; 

seguia na mesma direcção um omn1 bus da Viaçlo c ri oca; de numero 

4~ segundo lhe parece; que~ passado o cruzamento dessa rua refe

rida com a rua do Mattoso~ o omnibus da Viação Carioca; dimintiu 

a sua marcha~ parando logo depois para pegar um pa sa.geiro; que 
~ N ão o accusado, querendo passar pela mao esquerda do monibus da Viaç 

Carioca~ este propositadamente lhe fechou o caminho~ do que resul

tou o omnibus 127~ conduzido pelo accusado ~ chocar-se com a roda 

direi ta do carro numero ~ da Viação c rioca; digo chocar-se com 
N e: 

a roda esquerda do carro nutrero quatro da Viaçao Car1ocs e conse-

quentemente com a roda direita do carro 127 da Viação Escelsior; 

que; em virtude desse choque; propositadamente provocado pelo omni

ttus da Vi~ ão Carioca~ perdeu o accusado a direção do seu earro~ 

não conseguinte; digo não conseguinã:> mais domina l-o; q\.8 ~ nesse 

momento~ subindo em sentido contrario pela rta Haddock Lobo, sur

giu um automove 1 particular; que esse automovel particular era con 

duzido por um senhor que vinha; distrahido; conversando com uma se~ 

nhora sentada ao seu lado; que; em virtude da d1stracção do condu

ctor desse vehiculo; o auto-omn1bus 127 chocou-se com o dito carro 

particular~ avariando-o; que~ si o conductor do carro particular 
- u nao estivesse d1strahioo; possivelmente ter!a evitado o desastre, 

i - -porque houve tempo para tsso; que, nessas cond1çoes; nao pode o 

ccusado ser responsabilisado pelo acct dente~ que ent~ se Jl'eri!i

cou( qu contesta tormaluente a imputação que lm é feità de ter 

sido causador, por imprudencia manifesta de sua parte, do desastre 

que inutilizou o automovel particular de propriedade do Dr. Elias 



( 

- -
I _, ~ 

Greco, facto sse occoiTido a 21 de Março de 19.33; que tamll on-

testa a imputação que lhe é feita na portaria na LC-60~ de 

Agosto corrente; de ser profissional imperito imprud~~E!; peri

goso; portanto; á vida dos transeuntes, ~~ segurança dos passagei

ros e á ordem do serviço; por 1sso que~ durante os seis annos em 

que trabalhou na Viação Excels1or ~ nunca avart ou um s6 carro~ nunca 

foi suspenso por faltas d1sciplinar~s ; nunca !oi responsabilizado ..,. 

por desastre, nem mes; que; digp que ~ durante todo esse tempo em 

que trabalhou na Viação Excels1or, \ empre !oi um empregado cumpri

dor dos seus deveres~· considerado pelos seus su pertores h1erarchi-

cos e bem considerado pelos sem companhet ros de trabalh ; que~ tan 

to isso é verdade que; jamais~ !oi repreendido ; suspenso~ não ha

vendo; em 'tOdo esse tEiftpo~ merecido~ de seus superiores; qualquer 

advertenc1a ou repreens.ão; que~ nesses seis annos de servtço na 

Viação .&xcels1or~ -quasi sempre recebia o seu "bonus" mensal, que 

I um premio dado pela Companhia aos bons chaut:teurs; que; realmen

te~ em 1927; casualmente atropelou~ com o omn1bus que conduzia~ 

uma senhora; a qual inadvertidanente atravessava a Praça Tiraden

tes; que; em virtude desse atropelamento; veiu essa senhora a :tal

lecer; que~ tanto o ccusado não !oi causador propositado desse 

accfdente; que; instaurado o competente processo~ !oi elle absol

vido; que não é verdade que~~ durante o tempo que serviu na Viação 

celsior; haja sido acu; digo causador de 22 desastres na vi pu

blica; como !alsa~nte informou ~ Com-panhia a Superintendenctia do 

Trafego; que entre Fevereiro de 1925 e Março de 1927, trabalhou o 

accusado trabalhou na Associação dos Trabalhadores em carvão e Mi

neral; que, não se lembra se em 26 de Fevereiro de 1925 voluntar1a 

mente se despediu da Companhia ou !oi por ella dispensado; que en

tretanto reconhece como preenchida de seu propriopunho~ com a sua 

letra~ a fonnula que ora lhe é apresentada em copia photostatica~ 

datada de 20 de Março de 1928; que ; attribue a sua demssão de 23 

de Jlarço de 1933~ não o; digo não por causa do accident~ occorri

do á rua Haddock LobO~ mas pelo facto de ser o ceussdo syndicali-

zado ~ socio do "Centro dos Empregados da Light e C1as. Associadas" 
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e por tomar ~rte nas activ1dades de sua elas 

reuniões e assemt.léss e nellas interviMo aperas com o seu voto; 

que nunca exerceu no seio da sua classe actividaéles subversivas; 

jamais all1ciou companheiros para greves ou movimentes de insu

bordinação; sendo certo at' cpe~ por occasião das greves de 1932; 

compareceu pontualmente ao servtoo~~ trabalhando~ en~anto outros 

cootpanheiros haviam aderido ás d1 tas greves de 23 de Abril de 7 

' 

de llato de 1932; que attrtbue a má vontade que se man1sfestou con-

tra a sua pessôa ao facto de haver recusado sua addesão ao Synd1ca 

to dos Bmpregados da L1ght~ uma vez que já estave syndical1zado no 

Centro dos »npregados da Light e Cias. ASssoc1adas; que no dia pri 

metro de brJ.l de m11 novecentos e trinta e oo1s o Inppector do T 

!ego; Augusto Calzavara~ convidou o ccussdo para entrar para o s 
dic&to; havendo elle recusado ternrtnantemente sua addesão; pelo 

que cah1u no desagrado desse :tl.tnccionarto da Vta;q~ Escl~ digo Exc 

sio~ o qual; desde então,· começou a manifestar a sua aintipathia e 

má vontade; contra o aceusado; até que; um anno na1s tarde~ se pre 

valeceu do acc1dente occorrido na rua Haddock Lobo para propor a 

sua dan1ssão ~ Nada mais lhe fOi perguntado. Lido e achado confor

me vae este tenno de de arações deVidamEnte assi~ado pelos pre-

sentes. UM fC ' ~~ 
~~~~/~ 
<U>~~-'l-4~~ h--
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TERMO DE PROSEGUIMENTO DE INQUERITO 
ADMlNISTRATIVO, INSTAURADO COOTRA -a ~ (_ 
ELIAS RODRIGUES FERNANDI!S. 

1
/ I' I{) 

Aos quatorze d1as do mez de Agosto de mil novecentos 

e trinta e seis; a commtssão ncmeada pelo Superintendente Ge

ral de "'lhe Rio de Jane1.ro TramW~W, Light and Power co.Ltd." 

para apurar em 1nqueri to a<!ntntstrativo a falta grave capi tu-

1ada na al.inea "c" do art. 54 do Decreto na 2Q.A65, de 1a de 

Outubro de 19:31; que é imputada a Elias Rodrigues Fernandes; 

reuniu-se para ouvir a testemunha Algusto calzavara; do que~ 

para constar; s lavr,ou este t;pnR que vae devidamente assi~ 

do.~ f~ · 
. ·~ ~~~ 
~/}dk 

a J}o f!· 
- ) .._ 

·~ 
la. testemunha:- Augusto Calzavara, bras1le ro; casa

do; residente á rua Clovis Jevilaqua, AO; sabe ler e escrever. 

runccionario da Companhi ~ de empenhando as funcções de assis 

tente do Insp ector Geral da Viação bcelsior; com cerca de 

quinze annos de tan po de serviço na Companhia; não é amigo ne 

inimigo do accusado; prozoo tte dizer a verdade. Inquirido pe

la commissão respondeu: que~ no dia 21 de Março de 1933~ in

formado pelo telephones; digo telephone; de que occorrera um 

acc1dente com o omntbus da Viação Excels1or na rua Hakkock 

Lobo; esquina de rua do Mattoso; imediatamente se dirigiu a 

local; que ah1 chegando~ verificou que o omnibus na 127 da 

Viação Excels1or se achava em cima da calçada do lado direi

to da rua; na direcção de qtEm sobe; com as rodas dlanteiras 

meio atravessadas; que; syndicando dos accidentes; digo do 

accidente ahi occorrido~ apurou que fôra elle occasionado 

pelo chauffeur Elias Rodrigues Fernandes; chapa A11~ que era 



o eondUctor do dito omnib.ls na 1279 que soube então 
i 

por pessôas que presenciaram a occurrencia~ que o chaut e 

Elias Rodri~es Fernandes~ tentando sahir pela esquerda, ' 

contra-mão; de um omnibus da Viaçoo cartoca~ que trafegava em 

direcçao ~ cidade; perdeu o cmtrolle~ digo que trafegava em 

dire~ão ao ponto da Muda da '!ijuca~ perdeu o oontrolle e foi 

chocar-se com um auto {Brticular~ de propriedade de um medico .. , 

o qual vinha em direcção á cidade '; e trafegava na mão regula

mentar; que~ o omnibus 127; dirigido por Elias Rodrigues Fer

nandes~ se chocou Violentamente com o carro particular~ sahin

do ferido o condUctor do dito carro~ que era um medico~ de cu

jo nome não se recorda o depoente; que a manobra operada por 

Elias Rodrtgues llenandes , foi manifestamente 13prudente; por 

que foi feita proximo ao cruzamento e de maneira repentina; 

que o depoente ouviu no local do de astre infonna.ç õe de pes

sôas que o presenciaram; as quaes attr1 ruiam a Elias Rodri

gues Fernames a responsabilidade do occorr1do; pela maneira 

imprudente com que conduzia o omnibus 127; que Elias Rodri

gues Fernames~ nunerosa vezes~ foi responsavel por outros 

desastres occorridos na via publica~ sendo que algunas m; di

go algumas vezes por imprudencia de sua parte e outras por 

circumstanc1as independentes de sua vontade; q~ contesta 

a parte das declaréÇões do accusack> Elias Rodrigues Fernan

des no que se retere á pesscSa do depoente; pois absolutaTYBn

te não se lanbra de haver~ coroo affirna Elias Rod1ruges Fer

nandes; convidado o accusado~ em Abril de 1932; para aderir 

ao Syndicato dos Empregados da Light; as octação essa conhe

cida nos meios trabalhistas da Companhia, pela denominação 

de "Syndtcat1nho"; que~ mesmo qte houves e oon'fldado o accu

sado e este se tivesse negado a aderir ao syndicatinho; nem 

assim haveria motivos para de pertar no animo do depoente 

qualquer sentimento inamistoso contra o accusado; mas~ como 

esse oonvite nunca foi feito~ não vê rezã.o para que se lhe 

attribua sentimentos de prevenção contra o aceusam; que 
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trabalhando sob a subord1naçao dtrecta do d~oente; s n-

tram nwoorosos empregados da Vi~ão Excels1or; que não perJf) 

tencem ao ~ndlcat1nho; e são; ao contrario; associados mili

tantes do entro dos Empregados da L1gnt e companhias Associa

das; e no entanto; esses empregados mantêm com o depoente as 

melhores relações de camaradagem, mmca se tendo vertf!cado 

qualquer de51:ntell1genc1a entre elles e o depoente~ por esse 

mot1.vo,; que~ ao depo te corno á Companhia Light and Po er~ 
N interessa saber si o empregado pertence ao quadro asso-

ciativo do "syndtcatinho" do "Centro"; de vez que ambas as 

as ociações de classe trabalham no uethor esp1r1 to de coope

ração e hannonta; com a alta administração da companhia e 

oom os Chefes epartamentaes; que; nessas condiçÕes~ não é 

a expressão da verdade a parte das declarações de Elias Ro

drigues Fernandes; perante esta commissão no que diz resp e1-

to ao depoente; que elle; depoente~ bem como os demais chefes 

da ViEÇ!o Excels1or; Oamais manifestaram qualquer sent1men1D 

de antipathia ou de má vontade contra o accusado; que é falso 

haja o depoente proposto a demlssão oo accusado; mesmo porque 

tal inttiattva; dlg> iniciativa não é da orbi ta de uas attrf 

buições; que a danissã.o oo accusado to 1 detenninada pelo ac

cidente; de qte foi causador~ no d1a 21 de Março de 1933; a

balroando com o omnibus 127 o carro part1~lar do nr. Elias 

Greco, carro esse que ficou muito avariado: tendo sahido fe

rido o conductor do mesmo; que o depoente nada mats tem a 

informar á Commissão de Inquerito. Inquirida pelo advogado 

Dr. Moacyr de Andrade Carqueijas; respondeu o depoente: que; 

como Inspector "K" da Viação Excelsior ao tempo em que se ve 

rif1cou o acc1dente da rua Haddock Lobo~ cabia-lhe a obriga

ção de tomar conhectroonto do facto~ pelo que~ 1nfonnado pelo 

telephone da occurrencia; tomou 1rranecliatamente um automovel 
.. 

e se dirigiu ao local; para apurar o que se tinha verificado 
• 

que o depoente '; pela natureza de suas :runcçõe ~ era encaiTe

gado de tomar conhectmen to de todos os accidentes que porven 

tur se verificassem com os omnibus da V1at ão Excelstor; qu 
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o depoente~ na epoca em que se 

Haddock Lobo j; teve opportunidade de attender a casos 

indo em pessôa para veriflcar como os factos se passaram; 

se recorda que o acc1dente occorreu entre 22 e 22 e meta~ d1 

entre 22 horas e 22 horas e 20 minutos; me.1s ou menos; não po 

dendo precisar exactamente; dentro desse espaço de tempo; o 

momento em que se deu o desas~re; que o depoente chegou ao lo .. 

cal do desastre ma1s ou menos 10 mtnutos depois da occurrenei 

que ao chegar ao local vtu; quando se ta retirando~ o condu

ctor do automovel particular~ que soube que estava ferido; 

que, depois da presença do ·depoente no local é que ahi chegou 

o comm1ssar1o de policia, acompanhado de uma praça~ autorida

de essa que fez a synd1canc1a relativa ao desastre; que o com 

m1ssario synd1cou no local~ das pessôas que se achavam presen 

tes~ as cricumstancias em que se veriflcára o desastre; que~ 

as pessôas com as quaes conversou o conmissarlo eram as mes

mas que haviam prestado 1nfonnaç ões ao depoente; que não sabe 

o resultado que teve o processo cr.tm1nal instaurado contra o 

accusado, porque nunca mais se 1nteres ou pelo assumpto; e 

porque tambem não é das suas attr1ruições tratar de assumptos 

dessa natureza; que; embÓra podendo affirmar que Kl1as Rodri

gues Fernandes foi causador de outros acc1dentes na vta publi 

ca com os omn1bus que con<Dzia; não pÔde; todavia; de momento 

ennunerar esses acc1dentes~ porque não os conserva de ·memoria 

e mesmo ainda porque; só de caso pensado poderia~ tomado de 

surpreza para prestar esse depoimento; relacionar tOdas as 

faltas porventura.s comett1das pelo accusado; que só recorren 

do aos arCh1vos da Companhia poderia circumstanctar outros 

acciden tes que to 1; digo de que fo 1 causador o accusado; que 

neste momento~ não pÓde~ porque a memor1a não o ajuda~ cir

cumatanc1ar ou precisar outros ocidentes~ a não ser o da .. 
rua Haddock Lobo~ por ter sido um dos mais importantes, em 

que interveio o depoente como Inspector da Viação Excels1or; 

que o depoente exerceu as :runcções de Inspector "K'' da Viação 
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o depoente~ na epoca em que e 

Haddock Lobo~ teve opportun1dade de attender a casos 

indo em pessôa para verificar como os factos se passaram; que 

se recorda que o acc1dente occorreu entre 22 e 22 e meia~ digo 

entre 22 horas e 22 horas e 20 minutos; mis ou menos ; não po

dendo precisar exactamente; dentro desse espaço de tempo~ o 

momento em que se deu o desas~re; que o depoente chegou ao lo

cal do desastre mais ou menos 10 minutos depois da occurrenc1 

que ao chegar ao local viu; quando se ia retirando~ o condu

ctor do utomovel particular~ que soube que estava ferido; 

que, depois da presença do ·depoente no local é que ahi chegou 

o comm1ssario de policia, acompanhado de uma praça~ autorida

de essa que fez a synd1 canela relat1 va ao desastre; que o com

missar1o syndicou no local ·; das pessôas que se achavam presen-, 

tes~ as cricumstancias em que se ver1f1cára o desastre; que~ 

as pessôas com as quaes conversou o comm1ssar1o eram as mes

mas que haviam prestado 1nformaç ões ao depoente; que não sabe 

o resultado que teve o processo crlm1nal instaurado contra o 

accusado, porque nunca mais se interessou pelo assumpto; e 

porque tambem não é das suas attr1ru1ções tratar de assumptos 

dessa natureza; que; embÓra podendo affirmar que Elias Rodri

gues Fernandes foi causador de outros acc1dentes na via publi 

ca com os onm1bus que con<bzia.; não pÔde; todavia~ de momento ' 

ennumerar esses accidentes~ porque não os conserva de memorial 

e mesmo a.tnda porque ; s6 de caso pensado poderia~ tomado de 

surpreza para prestar esse depoimento; relacionar todas as 

faltas porventuras comettidas pelo accusado; 
, 

que so recorren 

do aos archivos da Companhia poderia circumstanc1ar outros 

accidentes que foi; digo de que foi causador o accusado; que 

neste momento~ não pÔde~ porque a menor1a não o ajuda~ cir

eumatanciar ou precisar outros ceidentes~ a não ser o da .. 
rua Haddock Lobo~ por ter sido um dos mais importantes, em 

que interveio o depoente como Inspector da Viação Excels1or; 

que o depoente exerceu as tuncções de Inspector "K" da Viação 
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Excels1or desde Janeiro de 1929 at& Abril de 1934 ~ quando t1 

promovido a Assistente do Inspector Geral da Viação Excelsior; 

que não pÓde tn!ormar se exis tem nos quadros de chautreurs da 

Viação Excelsior empregados dessa cathegoria que tenham sido 

causadores de maior nunero de ccidentes na v1 publu; digo na 

via publica do que o accusado Elias Rodrigues Fernandes '; e qu . 
não obstante isso; continuam o serviço da companhia; sem te-

rem !!rido a pun1ão demissor1a; que; para poder prestar es

sa 1n!onnação; seria necessar1o que o depoente tivesse á vis

ta e ' mão os" records" de todos os chautreurs da Viação Excel 

sior p ra poder então ; com segurança e certeza~ atrtrnflr si d 

facto existem outros chautreurs responsabil1sados por rnaiornu 

mero de acc1dentes; que~ ao chegar o depoente ao local do de

sastre~ encontrou o utomovel particular de propriedade do Dr 

Greco~ bastante damn1ticado~ não tendo sido immed1atamente re 

tirado do sitio em que se encontrava; que a avaria softrid 

pelo automovel particular !oi grande e geral; pelo accusado 

Elias Rodrigues Feraandes e pelos seus advogados presentes; 

foi oontestado o depoiroonto de Augusto Calzavara; porque não 
~ ,., 
e a expressao da verdade. Pelo depoente 1bi dito que reartir 

ma tudo quanto acaba de declarar ~ commissão de inquerito; po 

digo porque é a expressão da verdade. Nada rra1s lhe !oi per

guntado. Encerrado esse depot~pento~ lido e achado contonne 

vae ass1gnado por todos os presentes. 

c-b~ -6'c--4~ 'L. 
~~f~ r~L~ 
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TERMO DE PROSEGUIMENTO DE INQ,UERI-
TO ADMINISTRATIVO INS TAURAOO CONTRA ~ m. Á 
ELIAS RODRIGUES FERNANDES. 1;. f l 

Aos dezesete dias do mez de Agosto de mil 

novecentos e trinta e seis,· a comm1ssão nomeada pel Supe

rintendente de "The Rio de Janeiro Tramway; Li ht am Power 

co.Ltd.", para apurar em inquerl. to administrativo a falta 

grave imputada a Elias Rodrigues Feranandes~ alinea "c2"; 

digo' al1nea "c" do art. 5& do Decreto 20.465; de 1 de outu

bro de 1931; reuniu-se para ouvir a testemunha Arlindo Cal

zavara;do que; para constar; se lavrou este termo que vae 

devidamente ass1gnado. ~ ~ ~ 
~{LO~Jl.Ã~ 
~@nD •. ~ 
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2a. testemunha:- Arlindo Calzavara, brasileiro, casa

do; residente a rua C li vis ;digo Clovis Bevilaqua AO; sabe ler 

e escrever, runcc1 onario da Companhia , desempenhando as fun

cções de Inspector "B" da Vieção Excel or; com cerca d o1 to 

annos de tempo de serviço; não é anigo nem inimigo do accusa

do ~lias Rodrigues Fernandes, promette dizer a verd de. Inqui

rido pela commissão respondeu: que nm dia 21 de Março de 1933 

por voltas das 22 àore.s e 10 minutos; e achava o depoente de 

serviço no ponto do Club Naval; onde tem estação a Viação EX

celsior, quando recebeu; pelo telephone; communicação de haver 

occorrido um desastre á rua Haddock Lobo; que; sem perda de 
• 

tempo, em canpanhia do Inspector "K"; tomou o depoente um au

tomovel de praça e seguiu para o local do desastre; que~ ahi 

chegando; encontrou o omnibus da Viação Excelsior na 127~ do 
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qual era ohauf'feur o accusa.do Elias Rodr gues 

as duas rodas de :rrente sobre a calçada; que~ tratando de 

synd1car de como se ver1.f1cou o desastre; velo a saber por 

testarrunhas presenclaes, que encontrou no local; que o omnl

bus da Viação Excelslor na 127~ guiado pelo accusado 11as 

Rodrigues Fernandes· ~ sahlndo a contra mão por traz de um 

omn1bus da Viação Cartoca~ abalrrou V1olen tamente com um c 

ro particular que subia na sua mão devida~ em dlrecção á 

T1juca; que as testemunhas ouvidas pelo depoente no local do 

desastre eram accordes em ar.r1rmar que a responsabilidade dq 

mesmo desastre cabia ao accusado Elias Rodrigues Fernandes; 

que sah1ra contra-mão; por traz do omn1 bus da Viação Cartoc 

que teve occasião de ver no local do desastre o automovel 

particular abalrroado pelo omnlbus 127 e verificou que o me 

mo tlnha grandes avarias; que soube, ainda no local~ que o 

conductor do carro avariado flcára ferido; que~ ainda no lo 

cal; teve opportunidade ver o ferido; que~ na op1n1ão do de 

poente; cabe sem duvida alguma a responsabilidade do desas

tre ao accusado Elias Fernandes; que assim se manifesta por 

ter observam; no local, as condiçÕes em que se verlficára 

o desastre e o e tado em que ficaram os do1s carros; tanto 

OIDilll:lls l27~ trepado sobre a calçado de contra mão; co; di o 

quanto o c&ITo particular abalrroado; este com graves ava

rtaes; digo avarias; que; na opin1~ do depoente, o desas

tre foi motl vado pela precipitação com que o accusado sahiu 

á contra-mão; por traz do omnlbus da Vlaçir Carioca e tam

bem á sua 1mp11UdE!lc1a por oondUzir; nessas cr1cumstancl.as~ 

com grande velocidade; que pode informar; de sciencla pro

pria; oo mo Inspector da Vla(ão Excelsior; que o accusado 

Klias Rodr.t.gues Fernandes~ anteriormente ao desastre de 

21 de Março de 1933~· foi causadOr de varlos outros" na via 

publica, lembrando-se no momento de citar ou; digo o em 

que sahiu ferido um leiteiro; que este ultimo desastre; 

a que acaba de referir-se o ãepoen te~ se verificou na can-
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cella; em são Ch1r; digo s'"'o Chr1stovão, tendo sido; por es e 

motivo; o accusado punidO com a pena de ruspensão; que o de

poente; no exerci cio das suas 1\lreções de Inspector do Trafe

go da Viação Excelsior; teve opportun1dade de observar que o 

accusado conduzia com i pru denci os omn1bus sob ua direcção 

que~ nunca chegou ao conhec1m~1D do depoente que houves e 

qualquer sentimento de prevenção ou má vontade com o accusado 

pelo facto de não haver este se inscr1pto como associado do 

"Syndi c a ttnho' ; que I. Adrninis tração da companhia bem como aos 

seus chefes de serviço ~ inteiranente ind1ff'erente que os em

prega<t>s se inscrevam no "Syndt catinho" ou no "Centro dos Em

pregado.s da L1ght e Companhias A sociadas" ·~ por isso que am

bas as asso ctações collaboram e cooperam com a propr1a Admi-. 
nistração superior da Companhia nosentido de resolver num am

biente pacifico e am toso de harmonia~ todos os interesses 

das duas partes~ empregados e empregador; não havendo~ nessas 

oond1çÕes como adml ttlr a sup~osição de que o chefe de ser

viço pos a votar antipathia ao má vontade; digo ou m~ vontade 

ao empregado porque se inscreveu ~esta ou naquella asso c i a

ção de classe; Perguntado pelo advogado r. Resemini~ respon

deu a testemunha: que che u ao local do desastre mais ou me 

nos 10 minutos depois de haver elle occorrido; que o depoente 

se dirigiu ao local do desastre, de automovel; em companhia 

do Inspector ''11' ; digo Inspeco; d1go rnspector ''K" ; Augusto 

Calzavara; que~ de acoordo com a natureza de suas 1\lreções 

é obrigado; pelo regulamento da Viação Excelsior a compare

cer aos locaes em que se ver1f1quem desastre ; logo que del

las seja avisado; que o omnibus 127; condUzido pelo accusado ', 

no dia 21 de Março 1933, quando se ver! ficou o desastre~ des 

ci a rua Haddock Lobo. Dada pla; digo a palavra ao accu-
• 

sado Elias Fernandes; por este foi dito que contesta; em to

dos os eus termos; o dep.oinento da testemunha; por não ser 

ella a expre sao da verdade. Pelo depoente foi dito que us 
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tenta tudo qtanto acaba de 1n:fonnar á commlssão e 

te depoimento, por ser a expressão da verdade. o accusado 

Elias Rodri~es Fernandes pede á Commissão que 

neste tenno que o d~ oente~ quando to1 o desastre de 21 de 

~o de 1933~ contava apenas poucos mezes no exercicio do 

cargo de Inspector da Viação Excels1or; pelo que não podia 

estar ao par dos accidentes que; por ventura;houvera anteriol 

mente causado o accusado. o depoente esclarece 1mmediatamen 

te que sabia de to dos os acci dentes causaoo s pelo accusado 

por ter todoo elles constado dlartamen te do boletil'Tl do Tra

fego a!!ixado publicamente nas dependencias da Viação Excel 

stor; que nestas comtções; hat.ituado a ler taes boletins se 

inteirara dos desastres causados pelo accusado. Nada ma1s 

disse. Lido e achado confonre, vae este depoinento ass1gna

do por todos os presentes.~~~ 
~~~('~ 
~@~ 
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TERMO DE PROSEGUJMENTO DE 

IN UERITO ADMINISTRATIVO INSAU
RADO CONTRA ELIAS RODRIGUES FER

NANDES. 

Aos dezoito dia do mez de Agosto de mil novecentos 

e trinta e seis~ a commissão nomeada pelo Superintendente 

Geral de "The Rio de Janeiro Tramway, Light nd Po er co • . 
Ltd." para apurar em inquer1to administrativo a falta gra-

ve i'Tlputada.a Elias Rodrigues Fernandes; reuniu-se para ou

vir a testemunha l4anoel Costa; do que para constar se lavrou 

este termo e vae. dev1dane~e ass1gna~. 
-~ ~...MJJ· , ~ 

Ke-o~ ~ 
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3a. testemunha:- Manoel Costa; brasileiro; casado; 

residente á rua Conde de Bomflm na. 177; sabe ler e escre

ver; funcc1onarlo da Companhia; de empenhando as funcções 

de escr1pturar1o da Viação Excels1or~ com cerca de cinco 

annos de tempo de serviço; não é ·amigo nem inimi o do ac

cusado Elias Rodrigues Feranandes, promette dizer a verda

de. Inquirido pela Commissão respondeu: que, no dia 21 

de Março de 1933; por voltag de 21 horas e lO minutos~ se 

achava o depoente casualmente á rua Haddock Lobo; mais ou 

menos em frente ao Ins ti tu to Laffayete; quando viu uma g 

de aglomeração de pes ôas e vozerto no cur; digo c zamen

to da dita rua Haddock Lobo com a rua do Mattoso; que~ ve 

do nesse local um omnibuR da Viação Excelsior~ da qu 1 é 

runccionar1o~ e percebendo que o trafego estava i~terrom

pido; julgou de ser dever procurar syndicar o que havia 

occorrido; afim de tomar as providencias que estivessem a 

seu alcance; que; chegando ao local; verificou que um omn 
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bus da Viação Excels1or; de cujo numero n~o se reco~· 
,?>-

e aChava trepado sobre a calçada, de encontro a um poste 

ou uma arvore; circumstancia esta que não pode precisar 

com egurança; que verificou ainda ahcar-se, digo achar-se 

junto a esse atto-omnibus, do lado esquerdo, uma baratinha~ 

bastante avariada; que~ vendo um grande ajuntamento de pes

sôas, num botequim á esquinà do Mattoso, alli penetrou; e 

teve ensejo de ver um senhor~ que então soube ser o propr1-

etario conductor da baratinha avariada; com uma das mãos 
" 

enrrolada em pannos e ensaguentada; que soube nesse momen

to que a victima do desastre tentava communicar-se com o 

districto policial para perdir~ digo para pedir a presença 

no local de uma autoridade; que; com o objectivo de identi~ 

ficar o causador do ttesastre; procurou ver o chauffeur que 

conduzia o omnibus da Viação Excelsior ~ não o encontrando; 

todavia; nem dentro do omn1bus; nem nas cricu; digo nem 

circumviz1nhanças deste, porque se havia evadido; confonne 

soube no local; que; no intuito; de saber a quem cabia a 

responsabilidade pelo desastre; syndicou de numerosas pes

s8as que se achavam no local e que tinham presenciado o 
~ . 

desastre; quem era o culpado do occorrido; se o chautfeur 

do omnibus da Viação Excel ior; si o conductor da barati

nha particular; que toda as pessôas; que alli se achavam 

accusavam fortemente o chauffeur da Viação Exclesior cano 

culpado pelo desastre por haver entrado com o carro a con-

tra mão ·; num cruzamento de ru sf que o omnibus da Vicção 

Excelsior corria em d1recção á cidade~ ao passo que a bara 

t nha particular subia em d1recção á T1juca; que; nessas 

condições; houve manifesta imprUdenc1a do dhauffeur da 

Viação Excelstor, entrando contra mão; por traz de um ou

tro auto-omnibus que corria na mesma d1reoção~ do quere

sultou 1r abalrroar-se violentamente com a baratinha par

ticular, a qual subia na sua mão p:ropr1a~ em d1 recção a 

Tijuca; que sabe; como funccionar1o d Viação Excelstor; 
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Caldwell; atropelando um transeunte~ o qual sahiu ferido; 

que pode prestar essa informação porque os papeis referente 

a esses casos de accidentes passam pelas mãos do depoente; 

em razão do cargo que exerce na Viação Excelsior; que pode 

aftirne.r em consciencia que nunca notou que qualquer chefe 

de serviço da Viação Exce 1 ior; mui to menos os irmãos Calza· 

vara; que então exerciam'; na occasião do desastre de 1933; 

as tuncções de Inspector do Trafe o~ sot; di o votassem~ 

digo votasse qualquer sentimento de antipathia, má vontade 

ou espirito de vingança contra o accusado Eoias; digp Elias 

Rodrigues Fernanda ; que não é verdade que as iras dos che

fes hierarchicos da Viação Exelcior t1vessem cahido; digo 

recahido contra o accusado Elias Fernandes, pelo ~acto~ 

e~ sendo elle socio do centro dos Empregados d Li ht~ 

se tivesse recusado a adherir ao "syncidatinho", digo "sin"" 

dicat1nho"; que o depoente pode fazer essa affirrna.ção com 

seg..1rança, por conhecer mui to bem a crtcu~ digo as c1rctms 

tanc1 s em e se organizou o ' syn41catinho"~ tendo colla

borado d1rectamente nos trabalhos de organtzaç#.o '~ eJJ.carre

gado pelos seus collegas de tratar no Min1ster o do Traba-

lho o reconhecimento offtcial dessa ssoc1aç~o de classe 

que pode a1nda aff1rmar que ambas as associações de classe 

o "Centro" e o "Syndt cat1nho"~ collaboram~ numa perfeita 

harmonia de vi tas~ com a Alta Admlnistra.ção da Companhia; 

no solucionamento pacifico e amistoso dos interesses reci

procos; que á Administração da Companhia não interessa. sa

ber se os seus empregados são associados desta ou daquella 

associação de classe; ue na Viação Excelsior ha numerosos 

empregados que são associados do "Centro" e jam8,\s soffre

ram a menor coacção, o menor constrangimento na ua llber 

dade ou qualquer perse ção dos seus chefes h1er~rch1cos. 

I quir1do pelo advogado da defe a; respondeu o depoente: 
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que o desastre~ occorrido a 
#GJf -~>--

21 de Março de 1933; se verifico 

entre 22 horas e lO minutos e 22 horas e 20 m nutos~ não po

dendo precisar exactamente~ por ser um facto que se deu ha 

mais de 3 annos; que apenas o accusado presente de nome, po 

que, como e cripturario da Viação Excelsior, muitas vezes 

lhe passaram pelas mãos papeis referentes ao accusado; que 
N ' na epoca do desa tre; nao conhecia pe soalmente o accusado 

presente; que é a primeira vez que vê o accusa.do Elias; que 

nunca trocou com elle uma palavra; que o desastre, de que 

foi causador o accusado Elias Fernandes na ru Senador EU

zebio, a que se referiu atraz, foi presenciado pelo depoen

te, o qual casualmente passava por aquella rua e viu quando 

o omnibus da Viação Excelstor atropelou um transeunte; que 

só mais tarde; quando o re la torto do de astre lhe pas ou 

pelas mãos, em fUncção do seu car o de escripturario; é que 

o depoente soube que o causador delle tinha sido Elias Ro

drigues Fernandes; que não sabe si o accusado Elias foi cau 

sador de outros desastres na via publica. Dada a palavra 

ao accusado; por este foi dito que conte ta o depo mente d 

testemunha, por não ser a expressão da verdade. Pela. tes

temunha foi dito que mantem integralmente as suas declara-. 
N N çoes e na integra o seu depoimento; por ser a expressao 

absoluta da verdade. Nada mais houve. Para constar lavou 

se, dlgo lavrou-se este termo que vae as ignado por todos 

os pre ente .• 

/~ .. 
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Aos vinte e quatro dias do mez de Agosto de mil no

vecentos e trinta e seiS, a Cl:>mmissão nomeada pé la Superinten

dente Geral de "The Rlo de Janeiro Tramvay, L:tght and Power 
"" Co.Ltd. n para apurar em inquerl.to administrativo a falta gra-

..... 

ve imputada a Elias Rodrigues Fernandes, reuniu-se para ouvir 

a testemunha Dr. las Greoo, do que, ·para constar se lavrou 

este termo que vae devidamente asslgnado. 

f~ r~~· 

~)h~~-·4 ~~~ 
~o 1_Jt7/;· 
~M) ·~ 

4a. testemunha:- Dr. El1as Greco, brasileiro, casado 

reslden te á rua Maria Amalla n2 13, sabe ler e escrever, medi-
~ 

co; não é funccionario da Companhia, não é amigo nem inimigo 

do accusado a quem pela vez primeira vê neste momento, promete 
' ,.. ~ 

dizer a verdade. Inqu1r1do pela Commissa.o res);:Ondeu: que, no 

dia 21 de !arço de 1933, á noite, em hora que o depoente não 

pode precisar, subia a rua Haddock Lobo, conduzindo em pessôa 

um automovel de sua propriedade, em marcha regular, quando pel 

sua frente surgttram dois omnibus; que elle depoente s.,ub1a na 

sua mão, ao lado de um bonde que tambem caminhava na mesna di

recção; que os dois omn1gus, digo omnibus que surgiram á sua 
,., 

frente, entraram contra a mao; que o depoente, diante da immi-
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nencla do perigo, frelou o seu carro, ronsegu1ndo paral-o; que 

o omnlbus, que la a frente, passou celere a.o lado Co carro do 
N 

depoente, mas nao abaolrrou com elle; que o omnibus, que Vinha 

atraz, e esse era o da Viação Excelsior, se chocou violentamen

te com o carro do depoente, atirando-o sobre a calçada, indo 

de encontro a uma arvore e a um. posto, entre os quaes floou 
,.. 

1mprensado; que nao tem a mm o r duVida em affirmar que esses 

dois omnlbus entraram oontra a mã.o, desrespeitando os regula

roontos do trafego; que o carro do depoente ficou grandemente 

avarlado, não sabendo o depoente, até agora, como não pereceu 

no desastre; que alem das avarias occasionadas pelo abalroamen

to, sahiu o depom te ferido na mão esquerda, e com escro, digo 

e oom escoriaçÕes pelo corpo; que esse ferimento da mão esquer

da demorou cerca de um ~mz para ficar bom, do que resultou o 
• depoente na.o poder exercer, nesse lapso de t e:n.po, com a devida 

N 

nora.mUidade, dlg> nonnalldade, a sua profissao de medico gyne-

oo log:l.sta; que as avarias de seu carro foram em parte 1ndemn1za~ 
N 

das pela Viaçao Esxcelslo digo ~celsior a qual pagpu a garage, 

que fez os concertos, por lntennédlo do depoente, a 1mportanc1a 

de um oonto e oitocentos mil reis; que, além dessa. 1ndemn1Zação 

paga pela Viação Ex.cels1or, teve o depoente de gastar do seu 

bolso cerca de um con'tD de resi para por o seu carro funcc1onan1 

do; que, devido a essas avarias, resolveu, mais tarde, vender o 

seu carro, de vez que já não funccionava como outróra; que na 
N N 

oplnlao do depoente houve 1mprudenc1a do chauffeur da Viaçao 

Excelsior, oonductor do carro, dlg> do omnlbus que abalroou oom 

o carro do depoente no dia acima indicado, uma vez que, desres-
"' peitando regulamentos do trafego, entrou con,tra a mao num lugar 

de grande movimento como é o sitio em que se ver1f1cou o desas

tre, á rua Haddock J,obo no cruzamento da rua Barão de Ubá'; que 
it 

ao lado do depoente Viajava seu filho, com sete annos de idade, 

o qual soffreu pequenas escoriações no rosto~ada a palavra ao 

advogado da defesa por este foi reinquer1da a testemunha, a qu 
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disse : que, no momento do desastre, o carro 
,., 

nhava lado a. lado de um ronde, que tambem trafegava em d1recçSJ 

a T1juca, sendo que o carro do depoente 1a entre o dito bonde 

e o meio fio; que o depoente depoz no 1nquerito policial que 

foi instaurado para apurar a responsabilidade culposa de Elias 

Rodrigues Fernandes no ·desastre atraz referido, sendo que as 
,., 

suas declaraçoes prestadas perante a autoridade policial, de-

vem ter sido , em substane1a, as mesmas que ora presta neste 

1nquerito administrativo; que o depoente, logo depois do de

sastre foi conduzido no automovel de um advogado, res:ldente 

nas cr1cumviz1nhanças do local <b desastre, a Assistencia Mu

nicipal , onde foi medicado ; que o depoente ainda se deiiProu no 

local do desastre alg.tm tempo, tencb t1 do opportunidade de 

expor a autoridade policial que comparecera para t omar as pro

Videncias, as circumstancias em cpe ser, digo em que se veri

ficara o desastre; que o depoente, depois do desastre, se de

morou no local cerca de meia hora. Nada mais disse nem lhe 

foi pergunado, digo foi perguntado. Lido e achado oonforme 

vae devidamente ass1gmdh. =14 ~ 
~ ~ 1 7~~ 
~ -v -A_ ~~ n 

" 
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rintendenci a Geral da "The Rio de Janeiro Tr mway, Light & 

Power Company, Limited" para apurar; em inquerito adrninis

tr tivo, a procedencia da falta grave imputada a Elias Ro

grigues Fernandes; chauffeur, chapa All~ do Departamento do 

Trafego (Viaçlo Excelsior) : . 

a) Considerando que, segundo as declarações do accg 
sado e osNdepoimentos da segunda, terceira e qu~rta teste
munhas, nao ha duvida de que o omnibus da "Viaçao Excelsior" 
descia para cidade, o p sso que o carro p rticular abPl
roado subia para a T juca; 

b) Considerando ainda que, no seu depoimento; a r1 
meira testemunha afftrma, porém1 o contr rio; sto é; oue;
em ua.nto o referido omnibus sub1a par T juca; o carro pa,;: 
ticular descia para a cidade; 

Resolve designar o dia primeiro do prox1mo mez de . 
Setembro; terça-feira, s auinze horas, a que, notifica-

dos a mencionada testemunha, o accusado e o eu dvo~ado; 

seja a mesma reinquirid prra esclarecer a~ suas declarações 

anteriores, no tocante d1recçNo em aue v1ajav m o omnibus 

e o carro accidentados. 

Rio de Janeiro·; 25 de gosto de 1936. 

Alc1biades Delamare 
Presidente 

cyr de c.c1ntra 
Secretario 
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s , 

Na qualidade de Presidente da Comm1t1r-:"o de 1gnada 

pela Su er1ntendenc1~ er( 1 de~ta co~panh1a p~rc 1nst r r 

1nquertto Adm1n1. trat1vo , aflm de anur "r a procedenc1 da 

f lt :.r ve - â s1dtr. h b1 tm 1 YlO desempenho dr . rePn ct t -
... 'W 

va. funcções (altn e. "e' do rt . 51 do 0c. 20 . A')5 , de 1° 

de o tubro de 1931) ~ 1mput da a v .~ . , not1f.1co- o a com-

par cer nn prox1~- t rça-fe1ra , 1° t bro vindo tro , 

~s oulnz horas 3 horaP d t 1de), n ~ d. estn Comp -

nh1a , á ven1da ar0cl1 1 Flori · n no 16 , 2 nd· r , n Se-

cçZo de Leg1nl ç"o ~oc1 1 ( ':;ecrPtari . L 1), p"~ :ra o f1"1 

d assis tir á re1nqn1r1ç?'o do :r . AlL,uoto Crl lz f'r , e ; 

como prtme1ra t e<"'te!'1unha j " dopôz ne. te n l Jrl to . 

I é(}~~ 
~ /(c ~~~~~~ ~~ 
MCC/ CCM Pre. i dente da Comm1~s·'o de Inc uer1 t o 

"ciente 

R1o; 26 de A.osto de 1936 
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) 

N qualidAde de pres1~ent da cornmts~No nomead p la 
.;,)uper1ntend ncL G rel à t CompPnh1a pnr Rt urar 1nque-
r1 to adm1nt. trat vo, f1 de apur.:1r proc donc1r d f , 1 t 
grave - des d h' tu, 1 no d c:cmpcn o d ~wr t:."pect1va fun-
cço s - c p1 t 1 d a .. linea "c" do ""•f't. &i ~ Decr to n 
20 . 1165, de 1 o d Ontubro de 1931, '~~' e imput< da A Eli as odr1-
gllAS Fe n !}de. , ch..,uffeur, dll Pfl ~ 11, o D P' rt. mcnto do Tr -
fego Vt~c·o E celP1or), c nvtdo- o com r ccr n, nr 1m 
terça-f .1r, 1° d "" etemhro vt nd.ouro, áP 15 ho (cJn.., ~ 'de deP-
t Companhia, ( V f Ylid 'Jrech 1 Floriano n° 168, 2° nndc r, 
na Secç de L ,1sl "'o oc1c 1 (cecl ~ t r1 L J), p~ ra o flm 
de ser re1nqu1rtr1o r-obre 1 un., rrmtos do de ol."' n to ue V .s . 
j<' pr ston n r fer1ào 1n 1er1to . 

IV 

Saud ~oes 

A1c1b1 des el , re 
Pr Rldente dA comm1Rs ~o de I rt ~r1to 

MCC/CC 

Sc1ente , 

R o, de de 1938 
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WESTERii UN Ol'f, BENTLEY'S. SCOTT. 
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RU A MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168 

Rio de Janeiro, 27 de A :to de 1936 

Illmo. Drr. Moacyr de Andr de Carquej ; 
Ru do Our ves, 5 5° and r, 
DISTRICTO FEDERAL 

N qualid~de de presidente da commis~ão nomeada pela 
Superintendencia Ge 1 desta companhia para n tRur r nque
rito admini trativo, afim de nur r a rocedenci da f lta 
gr ve -- desidia habitu 1 no desempenho d R re~ ectiv s fun
cçoes - capi tulad na alinea n c" do art. 54 do Decreto n° 
20.A65, de 1° d Outlbro de 1931, e mputad a E. tas Rodri
gueR Fernandes, chauffeur, chapa 11, do Departamento do Tra
fego (Viaçao Exce sior) ~ conv do-o a comp recer n pro~ ma 
terça-feira, 1° de Setembro vindouro, ás 15 hora. , na sede des
ta Comp nhia, á Avenida M rechal Floriano no 16 , 2° andar, 
na Secção de L gi laçNo oc al (Secretaria Le 1)' p ra o fim 
de , como advogado do accusado, assistir á reinou ri ao do 
Sr.~Augusto Calzavar , o qu 11 coMo rimeir . testemunha, j 
de oz no referido inquerito. 

Devo participar a v •• que o r. El1a R dr gue. Fer
nandes j fo devidamente notificado para dentico fim. 

Saudações 

Alc1b1ades Delam re 
Pres dente da comm ssN de I querito 

MCC/CCM 

Sciente 

Rio, J.f? de ~ de 1936 
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TERMO DE REINQUIRIÇÃO 
DA ESTEMUNHA AUGUSTO CAULAVARA; CONFOR-
ME DESPACHO PROFERIDO PELtl COMM ÃO DE 
IN &UERITO A PAGS. 

No dia primeiro de Setembro de mil novecentos e trin

ta e seis ; a CommisRão nomeada ela Supertntencia Geral de he 

R o de Janeiro 'rramw y, L ght and Power Company, Lim ted", pa 

ra apurar em inquer1 to administrativo a falta grave imputada 

a lias Rodir; digo Elias Rodt'1gues Fernandes~ reunit -se p ra 

ouvir a testemenha Augusto calzavara'; confonne o despacho de 

vinte e cinco de A o~to findo; pro ferido nos autos deste in

qu er1 to adm 1nis tra ti v o pe la mesma comm1e são o No t ficados o 

ccus do lias Rodrigues Fernandes e seus respectivos· patronos 

para comparecerem a e te acto processual~ appozeram elles o 

competente visto; dog~ digo sciente nas notificaçõe • Ao dar

se in1c1o ~ reinquirição de Augusto calzavara~ o r. Moacyr de 

Andrade c arqueja; advo ado do accusado Elias IRodrl ues Fernan

des apresentou á Commissão de Inquer1 to um requeril'Tlento que 

adiante vae annexado; ~vista dos termos deste requer ~ento; 

a Commissão de Inquerl to resolveu convidar os advogados nrs. 
Bernardino de Campos 1

; Ito Von Okel ebyr1çá e Od1ro Ypl de 

Carvalho, para; como testemunhas~ asRist1rem aos depo mentes, 

dtgo ao depo1~ento de Au~sto Calza r ~ e desse despacho deu 

conhecimento ao dito advogado Moacyr de Andrade carqueja~ que 

appoz o seu s1cnete, dlgo sc1ente no documento que adiante 

vae appensado aos autos. Para constar lavrou-se este termo 

que vae devidamente ass1f1ladoo 



Augusto Calzavara; brasileiro~ casado~ 

Bevilaqua "0; sabe ler e escrever, é funccionario da Companhil 

desempenha as funcções de as si s tente do Inspector Geral da 

Viação Excel sior, tem quinze annos de tempo de serviço na 

Companhia; não é amigo nem inimigo do accusado Elias Rodri

gues Fernandes, promette dizer a verdade. Re1nqu1r1do pela 
N f 

Comm1ssao perante as testemunhas especialmente cont1dadas 

para isso respondeu que: bsolutamente não disse ~ Comm1ssão 

de Inquer1 to , quando, pela vez pr1 r-eira~ perante ella dep oz~ 

que o onm1bus da Viação Excels1or subia em d1recção á T1juca~ 

pela rua Haddock Lobo~ enquanto o automovel particular do nr. 
El ~J 1 ~ N á las Grego, pe a mesma rua; descia em d1recçao cldade; que 

houve manifesto equivoco da comm ssão~ interpretando erronea

mente as suas palavra.~ e dando ao seu pensamento uma r6nna 

que não correspond1a á verdade dos f actos ; que o deopente~ di

go o depoa'l te afflrmou e ora reitera c ategor1 camente ~ que o 

omn1bus da Viação Excelsior, de numero 127~ conduzido pelo 

accusado 11as Rodrigues Fernandes~ então chauffeur chapa 

17A6~ d go chapa All~ descia; pela rua H .ddock lobo~ em d1-

recção á cidade~ emquanto o automovel particular numero 17~6~ 

de propriedade do Dr. Elias Grego~ subia a mesma rua~ rumo 

á T1juca; que 1 so fo1 o que o depoente ex:p 11cou á comm1ssão; 

e é o que realmente se verificou; como se depreende das par

tes re s tradas não só na Pol1c1a como no Departamento do Tr 

fegp da Companhia; que outra cousa não poderia ter dito; de 

vez que; tendo che~ado ao local do desastre momentos depois 

de occorrido~ ainda encontrou o omn1bus da Viação Excelsior 

trepado sobre a calçada do lado esquerdo da rua Haddock Lobo~ 

na direcção da cidade~ e o automovel particular do Dr. ure~o 

tambem an ctna da calçada; ba tante avariado como eJqJ 11cou 

no seu pr1rre1 ro depoen; digo depo1'flentif' que attr1ôue o equ1~ 
v oco na redação do seu pensamento a um lapso por parte do 

Presidente do Inquert 10~ que red1 u as suas declaraçõeso 



' - # -

que agora~ perante a Comm1s ão de 

testemunhas abaixo-as 1 nadas~ rect1 f1ca o enJ?"ano ver ficado 

no seu primeiro depo1ment~; de xando bem claro que o omnibus 

da Vi~ ão Excels1or, de nunero 127~ descia a rua Haddokc Lobo~ 

emquanto o automove particular do Dr. Elias Gre~o subiR a mes· 

ma rua. Nada mais dic:o e nem lhe fb1 pergunt do. Lido e achado 

confo:nne, vae devidamente assi~nado pelo depoente~ pelas treis 

testemunhas presentes ao acto e pela commis~ão. 

~ar~~t-

~~~~~~~ 
• I 



IlmD. ar. Presidente da Ccmmiaeão de Inqueri to da Cia, Li&ht. 

Jaiaa Rodrisuez Yernandez, tendo aido aurprehendido 

oQn UIUa notitioa9ão de que a Commisaão de Inquerito enoarr 

gada de apurar falta grave arsuida contra o auplicanto, r u

nia-se hoJe, para ouvir novaaente a testemunha Auguato Caua -

vara, o que se taz dep oi a de ser declarada encerrada a prova 

testsnunhal da Companhia • asaignado o prazo ara articula

ção da Aefeza, vau declarar a v. s., que p or reputar 

tilll& a nova inquiri9ão, deixa de com a.recer a ella, 

do-se para uma aprecia9ão, opportun~ente. 

Aasim, p~~ oonatar, requer a v. s. seja a presente 

petição junta aos autoa de inquerito. 

Termo• anqu 

P. defsimento. 

Ri o de Ja.tro, lD de Setsnbro de 1936. 
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~ 
TERMO DE VISTA PARA PROVA TE TEMUNHAL ~ ~o 

Aos dous dias do rnez de Setembro de m 1 novecentos 

e tr1nta e eis, a Comm sNo infra-assignada, nome1da e

lo Superintendente Geral de "The R1o de Janeiro Tramway~ 

Light & Power Comp~ny; LiPJi ted" para apurar em 1nquer1 to . 
administrativo a falta grave capt tulada na alinea "Qn do 

arti o ctncoenta e quatro do Decreto numero vinte mil q _ 

trocentos e sessenta e cinco, de primeiro de Outubro de 

m 1 novecentos e trtnta e um, 1moutada a Elias Rodr1guez 

Fernandez, attendendo a. que já foi ouvida a ultirrta teste

munha e accusação; re~olve abrir vista dos resentes u

tos ao ccusado, por si ou seu advogado, afim de que pre

sent~ o r61 das testemunhas, oor cujo depoi~ento protes

tou perante a Commtssão. 

~j~dk~~uu: 
Alc1b1ades Delamare 

Presidente 

~fA?~l!; 
Antonto Gafu~t1 
V1ce-PrestdeYlte 

{O'lcyr.~ c. C1 tra 
S etf:~t: ri o 



Provará: 

/ 3f 

~ 
h!~~ - l 

Em sua defeza preliminar no inque

rito instaurado pela Comp. Light and 

Power, diz 

Elias Rodriguez Fernandez, o 

seguinte: 

E. S. N. 

10- que o articulante ,prestou serviços a Companhia, durante 13 an

nos, mais ou menos, e sempre foi tido como bom empregado, cum

pridor de seus deveres; 

20- que em principies de Abril de 1932, foi o articulante convida

do a fazer parte de uma sociedade beneficente, hoje syndicali-
I 

da, e que se fUndára em opposição ao syndicato Centro dos Ope-

rarios e Empregados da Light e Companhias Ass,ciadas, de onde er 

e é , associado,o mesmo articulante; 

30- que a divergencia existente entre as duas sociedaes, consistia, 

justamente, na circumstancia daquelle Syndicato, como orgam dos 

empregados, defender com ardor os interesses dos syndicalisados, 

o que n!o podia fazer a sociedade que se fundava, por falta de 

competencia legal, ~. gozándo, por isso mesmo, esta sociedade, de 

toda proteç~o da Companhia; 

40_ que deante da recusa feita pelo articulante em abandonar o Syn

dicato para ingressar na sociedade que se fundára, passou este 

a soffrer uma forte pressão por parte dos dirigentes da Cia. , que 

procuravam minimos prete~tos para arrogarem a elle,grandes falt~ 

50- que assim aproveitando-se de um pequeno accidente~ ap6a, 

sem que tivesse sido apurada convenientemente a sua causa1foi 

deeedida a sua demissão, sem ao menos se dar ao articulante o 

direi to de def'eza ;. 
• 

60- que agora em inquerito cuja forma não assegura ao articulante 

a garantia da apuração da verdade, são ouvidas testemunhas habi• 

tuaes nos inqueritos da Cia., que como sempre, disvirtuam a fina

lidade do processo fazendo a costumeira accusação infundada 



mas desprovida de convicção; 

/__é_ 
/;+~ 

7Q - 1 que o articulante não teve culpa no accidente ocdorrido no dia 21 de 

~ Março de 1933 e bem assim, sempre foi di ligente no exercicio de. suas 

funcções de motorista da Viação Excelsior; if; L(~ 
que ainda na greve occorrida em 1932, o articulante deu provas de cara 

ter ordeiro e disciplinado, não abandonando o serviç9 apesar das amea

ças que recebia dos companheiros exaltados; 

9Q- que tanto não é verdadeiro o motivo allegado para sua despensa, que a 

Cia. mantem em seus serviços motoristas com uma folha profissional com 

muito maior numero de infracções do que as que tem o articulante; 

100- que o motivo real da sua demissão, está no facto de ser o articulante 

/ ardoroso propangadista do Syndicato Centro dos Operarios e Empregados 

da Light e Cias. Associadas; 

110 - que assim é injustificada e illega1 a demissão soffrida pelo articulan 
' ... ' -

te , Q ~r r&-.~~~~~~~. 
O articulante, protesta pelo depoimento das testemunhas,cujo r61 

vae abaixo , bem como , pela juntada opportuna, de sua prova documental. 

Rio de Janeiro, 28 de Agosto de 1936 

Testemunhas:. 

Aurelio Ferreira dos Santo~ 
Rua SinimbÚ nQ 127 - S·. Christovam 

Pompeu Pereira da Motta 
Rua Cariri no . 167- ~edro Ernesto 

Rodolpho Lemos de Sá 
Rua Monsenhor Amorim ng 173-

Alselmo de Albuquerque 
Travessa Antunes Garcia no 26 casa 3 

Eleoterio Costa 
Rua Bomfim no 146 
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Letter No. 
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RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168 

Rio de Janeiro, 3 de SeteM ro de 1936 

Illm0
• Sr. Autelio Ferreira dos Santo 

Rua Berbo a da Silva, 2 (Riachuelo) 
DISTRICTO FEDERAL 

Na qualidade de Presidente da Commi~~ão nomeada pela 

Supe~1ntendenc"l a Geral dest Companh a par instaur r in ue

rito adm1n1~tr tivo afim de apurar a procedencia da falt pra 

ve - desidia habitual no desempenho das respect vas funcçõe 

(art. 5 ' letra "c" do Decreto no 20. 65, de 1° de Outubro de 

1931) - 1mp t d a EJ.ia R ri~ez Fernandez, "chauffeur", 

chapa 411, do Departamento do Trafe o (Vi ção ~xcelstor , con-
, 

v ido-o a comparecer, na prox1ma a. ·feira, 9 do corrente, s 

15 horas, na séde desta Companh a, á Avenida M rPch?l Flor 

no n° 168- 2~ andar, na secção de Legislação Soei J (2ecre

tar1a Legal), para o fim de, como testemunha de defeza Hrro

lada pelo advogado do accusado, depôr no citado 1nouer to . 

Delamar 
pre~1dente d de Ino erito 

Sei ente: 

Rio, f de ~~de 1936 
' 

~~ 
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TELEORAPHIC ADDRESS, CATALON-RIO TELEPHONE: No. 40•40 ~Noy . 
The Rio de janeiro Tramway, Light and Power Company, Li 1ted. 

Letter No. 
. Flle No. 

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168 

Rio de Janeiro, 3 de Setembro de 1936 

Illm2 Sr. Pompeu Pere1r da Motta 
Rua Carir:Í n° 167 (Pedro Erne~to) 
DISTRICTO FEDERAL 

Na qualidade de Presidente da Commissão nome da pela u
perintendencia Geral desta companhia para instAurar in ueri
to administra ti v o afim de apurar a procedencia da falta aora
ve desidia habitu 1 no desempenho das respect va funcçõe 
( rt . 5 , letra "c" , do Decreto n° 20 . 65, de 1° de Outubro 
de 1931) imputada a Elias Rod:r1 ruez Fernandez, "chauffeur" 
chapa ~ 11, do Departamento do Tr femo (V1aç~o Excel or) ; con
vido-o a comparecer, na proxima 4a . feira, 9 do corrente, 
15 hor s , na séde desta Companhi , á veotda M~rechal Floriano 
no 168 - 22 andar , na.secçao de Lee1slaçao ocial (Secret .ria 
Leg 1), para o fi~ de, como !estemunha de defez ar rolada ne -
le dvo~ado do qccusado, depor no citado inquer to . . 

Sc1ente; 

Saudações . 

~-~(?~ 
Alcib1ades Delamare 

Pr esidente da Commiss8o de Inoueri to 

Rio , de~~ de 1936 
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EndereiO Tel tgraphlco:· CATALON ·RID 
Codloos: liEBER, A. 1 .. A. B. C .. 6 .• 

WESTERN UNION, DENTLEYS, SCOTT. 
LOMBARD 

J'HE RIO DE JANEIRO TRAM\tVA Y, LIGHT & POWER COMPANY, LIMITED. 
AVENIDA MARFJOHAL FLORIANO PJUIXO'l'O, 168 

f{IO DE JANEIRO, ~ de Setembro de 1936 

Illm~ Sr. Rodolpho Lemo de s 
Rua Mon~enhor Amor1m no 173 
DISTRICTO FEDERAL 

Na qualidade de Presidente da commissão nomeada pela 
Superintendencia Geral desta Companhia para instaurar inque-
rito administrativo afi~ de apur r rocedencia da falta gra-
ve -- desidia habitual no desempenho das respectivas funcçoes 
(art . 54, letra "c", do Decreto n° 20 .1165, de 1° de Outubro 
de 1931) .... imputada a Elias Rodriguez F~rn!à-ndez, "chauffeur"; 
chapa 11, do Departamento do Trafego (Vtaçao Excelsior), con
vido- o comp~ecer, na proxima 6a. ,feira, 11 do -corrente; ás 
15 horas, na sede desta Comuanhia, a AveD!da Marech8l Floriano 
n° 168 - 22. andar, na Secção de Legislação Social (Secretaria 
Legal), P8ra o fim de, como testemunha de defeza arrolada pelo 
advogado, o accusado , depôr no citado 1nquerito. 

SaudaçÕes 

/r/. &d'~cUf 
Alcibiades Delamare 

Presidente da Commlssão de Inquer to 

Sciente; 

Rio ;l de ~~de 1936 
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é A r lCA Do ronm~ro 571 

Enderc1o Tel~graphlco:· CATALON·RIIr 
Codinos: LIEBER. A. 1., A. B. C .. li.• 

WESTERN UNION, BENTLEYS, SCOTT. 

LOMBARD 

rHE J 10 DE JANEIRO TRAMW. Y, LIGHT & POWER COMPANY, LIMITED. 
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PlDIXOTO, 168 

RIO DE JANEIRO, 4 de Setembro de 1936 

Illm2 Sr. Anselmo de Albuquerque 
Trave~sa Antunes GArcia n° 26 casa 3 
DISTRICTO FEDERAL 

Na aualidade de Presidente da Commissão nomeed pela 
Superintendencia Geral desta Companh a para instaurar 1noue
r to adm nistrativo afim de apurar a procedencia da falta P"ra
ve -- desid1a habitual no desempenho das respectivas funcções 
(art. 5..1, letra "c"' do Decreto n° 2().A65, de 1° de Ou bro 
de 1931) - imputada a Elias Rodriguez Fern~ndes, "chauffeur", 
chapa 11, do Departamento do Tr fego (V1açao Excelsiro), ~on
vido-o a comparecer, na rox1ma 6a. feira · 11 do corrente, as 
15 horas, na séde desta Companhia, l.\.ventda Marechal Flori no 
n° 168- 2° andar, na ~ecçNo de Le~1slação Social (Se retar1a 
Legal); para o fim de, como testemunha de defeza arro l d pelo 
advogado do accusado, depôr no citado inouerito . 

Sei ent e·; 

Saudaçõe 

/&~ 
Alc1biades D~lamare 

presidente da co~missao de Inquerito 

R o,( de ~~~e 1936 
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AVENIDA MARECHAL FLORIANO, 168 

RIO DE JANEIRO, A de SetembrO de 1936 

!11m2. Sr. Eleuter o Costa 
Rua Bomfirn n° 146 
DI~'TRICTO FEDERAL 

Na qualidade de Presidente da commissão nomead ela 
Super1ntendencia Geral dest comnanh1a para instaur~r lnque
ri to dminis tr tivo f i m de apurar a procedencia da falta 
gr~ve -- desidia habitual no desempenho das respect va~ fun
cçoes (art . 5.1, letr "cn, do Decr-eto n° 20 . 65, de 1° de Ou 
tubro de 1931) -- imputada a Elias Rodrl~ez Fernandez, 
"chauffeur", chqpa 11, do Departamento do Trafego ( Viacão 
Excelsior), convido-o 'l comnarecer; no di l A do corrente; 
2a. feira , ás 15 horas; na séde desta companh1a ; á Avenida 
Marechal Floriano n° . 68 - 2~ andar, na ec~ao de Leg sl -
ção Social ( ecretar1 Leg ) , pA · f1~ e, como teste
rnunh de defeza arrol da pelo advo~ado do accus do; depôr 
no c tado inquer1to . 

Saudações 

~ ~~1~~-::f:LctL[ 
Presidente da commissã.o de Inqueri to 

Sciente; 

Hio, 7 de ~~ de 1936 



TERMO DE PROSEGUIMENTO DE INQ,UER O 
AD HNISTRATIV A INS'rAURAOO CO ITRA ELIA.S 

RODRIGt.TE1 FERNAND • 

Aos nove dias do mez de Setembro de mil novecentoP e 

trint~ e seis, a Commtssão nomeada pela Superintendencia Geral 

de "The Rio de Janetro Tramway Lipht and Power co.Ltd." para 

apurar em inquerito administra~ivo a falta grave imputada a 

Eli s Rodri es Fernandes; reuniu-se para ouvir as duas pri

meiras teqtemunhas de defesa; das cinco arroladas pelo eu 

advo~ado '~ do que para constar se lavrou este termo que vae 

devidamente a~s ado . 
~f(, -, ~ 
~~~.cu~· 
vk'4~~ ~· ~~( 

~ ._ff. !/,· 

la. testemunha de defesa: Pompeu Pere1r da Motta , pot

tuguez, casado; residente á rua cariri 167; .abe ler e escrever 

despachante de omnibus da Companhia V1 ação Pro resso; não é 

amigo nme, di~o nem inimigo do accusado, promette dizer a ver

dade. Inquerido pela ommis!='ão resnondeu que: foi despachante 

da Viaç"' Excelsior, chapa 11; eté 26 de Abril de 1932~ quando 
... foi despedido da Comp8nhia por nao ter comparecido ao serviço 

no d a da gréve geral que se ver1f1c ra a 23 de Abril d 1932; 

que não asslstiu ao· de Rc:;tre occorr1 do a 21 de arço de 1933~ 

á rua Haddock Lobo; quando o omn1bu numero 127 da Viação ~x

cels1or gu ado pelo accu~ado Elias Rodrigues Fernanda~, abo ro

eu com orna baratinha pB.rt1 oul r~ que abe por informações e 

outras pes oas que o accusado Elias Fernande ... nao teve a 

no de. astre; que attr bue lias Fern ndes 
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egpiçõe con ra elle movidas pelo então 

Augusto calzava.ra"; o qual ~e contrariára com o accusado por 

não querer este ingressar como socio no "Syndtcatinho"; de '\lez 

que já era socio do "Centro dos preg-ados da L A"ht"; que até 

a epocA em ue o depoente deixou o ~erviço da V Ação Excelsior, 

em Abril de 1932; o accusado sempre ~e refelou bom empregado; 

do que pode dar testemunh o depoente '; que foi, durante algum 

tempo, seu superior h erarchico~ como de:p chante da ditA Vta.çã~ 
/L , 

Excelsior; que o accusado; ate ~ epoca m que o depoente deixou 

o lugar de de. p8chante à~ V1açªo Excels1or; jAmais fôra respon

sab111zadó por qu lquer de astre occorr1do na via publica com 

os omni us que guiava; Dada a palavra ao advo.9;ado da defes ; 

por este nada foi pera:untado. Dada ao pa, i o dada a palavra 
• ao accusado por te foi di to que rmda tinha a contestar. Nad 

1s houve. P ra con~tar 1 vrou ~ e te termo que v e devtõa

mente ar-op1_p;n do pelo depoente~ pelo accusado e en advo do~ 

e pela Commi ~~o. 

de defes :-Aurelio Ferrelra dos 
~~~~~~~~~~~~ 

Santos~ bra~tleiro; olte1ro; res1dent a rua Barbo. a da S11-

v~, 2 ; · tação do Riachuelo; sabe ler e escrev r~ motort~ta 

actualmente da Comp· .nh:ta de auto-omni us Viação Or ental, não 

é amigo nem 1nimi o do accusado, promette dizer a verdade. rn

qulr1do pela ommissão re pendeu: que foi despachante da V1 

cels1or, chapa 53"'; até AoP'; d o até A osto de 19?13
1

; qu· 

rol demittldo por ab·ndono de emprego; que; deixando a 

Excelsior'; e teve cerca de um anno desernpe ado, vlv ' 

ventos que lhe dava as suas habilidade de p1ntur.' 



• 
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que em Novembro de 1935 entrou ao ~erv1 o da "V ac~ ~ent l" 

como motorist e ao serviço de sa mprega~ d1 o empfesa cont1-

é 
~ ... nua at hoje; que nao ass1t1u, digo assistiu ao desastre occor-

r!do a 21 de rço de 1933 á rua Ha ock Lobo~ quando o omn1bus 

numero 127 da iação cels1or: conduzido pelo accusado ias 

Rodrigues Fernandes; abalrroou com uma barat1 nha particular, 

dam ficando-a; que; lo o depois do de~astre~ chegou ao 1 cal~ 

e ahi soube que a culpa do dito desastre c bia ao chauffeur do 

omnious da Viação carioca~ a passagem para 

o o ibus 127 da Via~ão Excels1or; que ambo~ esses omn1bus de~

c1am em direcção á cidade~ emquanto a barat nha particul8r su

bia m direcx;ão á f uca; que o chauffeur da Viação riora~ 

pretendendo pegar um. freguez~ echou a passa m do omnib s 127 

da Viação Excelsior~ o que forçou o accusado lias Rodrlgues -
F~andes a sa.hir contra a. mão, 1ndo abalrroar com a baratt nha 

que subia para a fjjuca; que e ta.s informações o depoente as 

colheu no local do desastre~ logo que a.hi chegou; momentos de

pois da occurrenc!a; que; ao chegar ao local do desastre~ já 

alli encontrou tomando providencias os Inspectores da Vjação 

Excelsior Au sto Calzavara e Angelo Calzavara. Dada a palavra 

ao advog~do do accusado por este nada foi per~ntado. Pelo ac

cusado foi dito que nada tem a contestar do depoemento da tes-
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h-
TERMO DE P OSEGUI ENTO DE IN-i,UERITO ADMI- ~ { ~ 
NISTr\A'l'IVO IN')'rlllJRAOO CONTRA ELIAS RODRI-~~~ · 
GUES FERi'l'AND • ~ · . 

Aos onze dias do mez de Setembro de mil 

e trinta e seis; a Commissão nomeada pelR Superintendencia 

Geral de "The Rio de Janeiro 'l,ramway, Lie;ht and Power t.:o . Ltd .' 
. 

para apurar em 1nqrer1 to administrativo a fa1 ta grave 1'Tlputa-

da a Elias odrig.1 es Fernandes; reuniu-se para ouvir as dUBoS 

segundas testemunhas de defesa: das cinco arroladas pelo seu 
.. 

. dvo~ado, do que para cont r, digo para con. tar ~e lavrou e -

3a. testemunta de defesa:- Rodolpho Lemos de ' 
brasileiro·; casado~ residente á rua ons enhor Amort m; 173 ~ 

sabe ler e escrever; despachante n 1mero 11 "V, d o numero 

quatro da empreza "Viação Guanabara", não é ami o nem in1-

mi o do accusado; promette dizer a verdade. Inquirido pela 

Commissão respondeu ; que foi; até 29 de Abr:t 1 de 1932~ des

pachante da Viação Excelsior~ chapa 110~ tendo sido demitttdo 

da Light and Power por se ter envolvido na gréve de 23· de 
\1 ... 

Abril d~quelle anno de 1932; que nao assistiu ao 

de que foi causador o accusado Elias Fernandes 1
; quando~: no 

d1a 21 de Março de 1933; guiando o omn1bus numero 127 da 

Viação Excel~ior, abalrroau; na rua Haddock Lobo; uma bara

tinha particular; que não esteve no local do desastre, mas 

sabe por informetÇÕes que chegaram ao seuconhec1rnent.o que o 
, 

ccusado presente nao occorreu; que 

a responsabilidade do desastre~ se ndo as informacões que 

ouviu; coube ao chauffeur da V1 ação carioca~ o qual~ fe.chan-
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do a passagem do omnibus 127 da Viação EXcels1orf1~~zid~ 
pelo accusado presente; fez com que este entrasse contra a 

mão; indo; por e te mott. vo ~ a Irroar com a barat nha parti

cular, que sub a para a Tijuca; que o accusado .Presente sempr 

foi um chauffeur cumpr1dor dos seu~ deveres, podendo o de oen~ 

te, como despactante que :tbi da Viação Excelsior as egurar qu 

durante os tres annos que com'elle conviveu como seu ubordi

nado hierarch1co~ (elle accusado é que era o subordinado hie

rarchico do depoente)~ nunca teve necessidade de advertil-o ou . ~ 
pun11-o por inobservancta dos re lamentos do trafego; que 

conhece elle depoente mais de um motorista da vtacão Excel

stor que; tendo sido causador de desastre na via p 1 ca; 

não fOram; todavia; demi ttidos do serviço da ompanh a; qeu; 

digp que, pode,de momento citar o de nome Carlos V lente~ o 

qual ainda continua ao serviço da companhia~ tendo no entanto 

sido causador de um grave accidente~ qual~ o ter '; por imperi

cia, arrebentado o tampão de um omntbus "Duplo" sob a ponte 

Francisco Bicalho; póde ainda citar o chauffeur conhect o pe

la. alcunha de "M ne irinho" '; o qual, na praça Paris ·; matou uma 

senhora~ e, digo que :tb1 atropelada pelo omn1bus por elle con 

duz1do; que esse chauffeur ' uneirtnho" j fall c eu; tendo, 

entretanto; tenninado seus dias como anpregado da v ação 

celsior. Nada mais disse. O Dr. advogado da defe a desistiu 

de reinquirir o depoente. Pelo accusado Elias Rodr1 es Fer

nandes foi d1 to que nada tem a contestar do depoi"'lento supra. 

P a constar lavrou-se este tenrro~ que vae dev1dament assi

gnado pelo epoente; pelo accusado e pela Comm1ssãoo 
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~ testemunha de 

bras il e ir o ; casado , r e si dente á rua camar1s ta !( eyer; 26 casa 

3; sabe ler e escrever; despachante "A" da :mpreza "Viaç o 

Brasil" , não é amigo nem inimigo do accusado, promette dizer 

a verdade: que foi~ até Setembro de 1931; despachante da Via

ção Excels1or; chapa 59, tendo.sido; nesta occas1ão; demitti

do, por motivo que não sabe; que attribue sua demis~ão ao fa

cto de haver se~sent~do do serviço uma hora antes do seu ter~ 

mo regulamentar; que nao as. stiu ao desastre de que foi c u-
llllt 

sador o accusado ~lias ernandes, quando~ no dia 21 d ~rço 

de 1933~ guiando o omn1bus numero 1 7 de~ digo õ vta~ão x

cels or, abalroou na rua Haddock Lobo uma baratinha part1-

cular; que tãopouco e~teve no local do desastre; q e teve 
• 

not1v1as do desastre por 1nformA.Ç õe~ que 
--·~--• 

pmhe1ros do accu a do; que tinham tamtem 

oocurrenc1a; que, segundo essas informações che d s ao conhe

cimento do depoente, não cabe ao accusado presente a culpa pe

lo que occorreu naquelle dia; que não teve elle responsab111da~ 

de no de astre; porque esta coube ao chau ffeur da Via.ç ão c r1o-

ca~ o qual~ fi chando-lhe o camtnho na rua Ha.ddock Lobo~ o obr1 ... 
N gou a entrA.r contra amao; por traz de um ronde que descia pa-

ra a cidade, disso re~ultando o abalroamento que se verificou 

entre o omni us 127 e a barat1 nha particular~ aue sub a a rua 

H~ddock obo; que~ s ~1ndo essas informa.õe. cheP d s ao ~e1 
N conhec1men o, o accus do nao podia ter evitado o de stre ; 

que; até Setembro de 1931~ quando o accusado de1xou o serviço~ 

d 1 o que; até Setembro de 1931 ~ quando o. deooen te de xo u o 

erviço da Vi .ão Excelsior; o accu ado sempre se revelou bom 

pro11ssional; empregado c umpr1 dor do seus deveres~ sem nenhu

ma nota que desabonas. e a sua conducta; que pode c1tar; de mo

mento; dois chauffeurs da Vi ação Excelsior, os quaes; não obs

tante terem sido cau~adores de desastres na v a publica com os 

omnlbus que conduz1.am, não fóram, tod vta, dern1 tt1dos do ~er-



de "M1ne1r1nho~; que es?e; certa fe ta~ atropelou, na Praça 

Paris, uma, d1~o que esse; certa feita~ na Praça Paris~ deu 

com o omnibus que gu1ava~ de encontro a uma arvore ·; do que 

re. ul tou sairem v ct1mados dois passa etros~ uma senhora e 

um homem; os quaes vieram a llecer~ em consequencia desse 

desastre; que esse chauffeur ''!\"' netrinho" .1 falleceu; tendo 

no ent nto permanecd o ao serviço da companhia até a sua mor

te; que tambem pode ciat; diPO pode citar o motori~ta chapa , 
510; que trabalha na linha do eyer, o qual tem sido causador 

de numerosos desastres e .ncctdentes na via publica, e no en

tanto nunca soffreu a penalidade da demis ão; continuando 

até hoje ao serviço da Companh:l ; que não sabe do facto de'; 

na occas:tão do desastre de 21 de a.rço de 1933~ na rua Haddocl{ 

Lobo; estar trafe ando~ eM dlrecção á cidade; um bonde da 

Light; que~ segundo lhe contaram~ um omn bus da Viação c .!1 o c 

que corria em d1 recção á c idade; descendo a rua Haddock Lobo; 

arrancando na frente do omnibus 127 da V açã.o Excelsior; pro

curou fechar-lhe o caminho; vendo-se o accusado pre. ente~ que 

conduzia o dito omnibus 127 na cont1ngencia de; para evitar 

maior desastre, entrar contra a mão; pela esquerda~ indo e~ 

tão abalroar a baratinha particular; a qt1al sub a na sua mão; 

para a Tijuca. ada mais disse o depoente. Pelo or. advo do 

de defesa foi dito que deststia de reinqur11-o. ada a pala

vra ao accusado Elias Rodri@Ues Fernandes por este foi dito 

que ~enas contesta o depoimento da Gestemunha na p rte que 

esta eclara que elle accusado entrou contra a mão, por ue 

isso não se ver1fioou; que o accusado~ vendo a sua passa em 

propositadamente fechada pelo omnibus da Viação carioca~ e 

não temo por onde passar pro curarou ,dipo procurou desviar-se~ 

para evitar um choque ma.ior; temo sido~ nesse momento~ atira 

do pelo omn1bus da Viação carioca contra a baratinha particu

lar, que Vinha em sent1 do contrario; que, nessas condições~ 
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nao é verdade que haja entrado contra a. mão , ~orno por equivo-

co; d sse a testemunha ; a qual, aliás~ não tendo assistido ao 

desastre, naturalme1te se louva, para prestar essa informação 

erronea, nas noticias que che~aram ao seu conhecimento. ada 

mais disse . Pela testemunha fot dito que retifica a arte do 

seu depoi~ento sobre esse ponto~ concordando com os esclareci

mentos prestados pelo accusado rieste acto. Nada mais houve. 

Para constar lavrou- e este termo que vae dev dament e ass1 gna

do pelo depoente; pelo accusado, pelo seu a dvoprado e pela Com

missão • 

.. 

• 
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Aos quatorze dias do n:ez de Setembro de m11 novecentos e trin

ta e seis, a Commissão nomeada pela Superintemenc1a Geral de 

"The Rio de Janeiro Tramway, L1ght and Power Comp9ny, Limi tedn 

para apurar em 1nquer1to administrativo a falta grave imputada 

a Elias Rodrigues Fernandes, reuniu-se para oul11r a ultima tes

temunha de defesa, das cinco arroladas pelo seu advogado, do que 

para constar, se lavrou este termo que vae devidamente ass1g do. 

~ ~~~ 
-L0~~<-4~ 

;/h'/; A&<_ cée/ata~ 
q_//o~ 

5a. testemunha de defesa :- Eleuterio Victor da Costa, 

brasile1ro, casado , residente á rua Bomf1m, 146, são Chrl.stovão, 

sabe ler e escrever, despachante da em preza "Viação rl.entaJ. n, 
N ~ 

nao e amigo hem inimigo à:> a ccusado, pranette cize, dig> dizer a 

verdade o Inquirido pela Commissão de Inquer1to, respondeu: que 

já foi empregado da L1ght, occupan do o lugar de recebedor de omnjj 

bus da Viação celsior {omnibus dUplos); que deiXou esse lug~r 

na Viação Eltcels1or a 2 de overnbro de 19 1; que foi danittido da 

Comp;ll'lhia em Virtude de um incidente verificado entre o depoente 

e um passageiro de omnibus; 
N 

ue nao assistiu ao desastre occorri-

do a 21 de rço de 1933, quando o accus ado presente, conduzindo 

o omnibus 127 da Viação :E)(celsior, abalroou, na rua Haddock Lobo, 

com urna baratinha p3.rticular; que soube desse desastre cerca de 

um mez depois da occur:rmcia; que foi um chauff'eur da praça que 
• 

lhe contou que , no dia 21 de ~rço de 1933, se déra. a.quelle de-
N 

sastre da seguinte maneira:- sah1ndo um omnibus da Vlaçao Car1oc'" 

da uda da Tijuca para a Cidade, logo a traz desse onmlbus partiu-
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N 

partiu o de n 127, da Viaçao Excelsior, guiado 

sente; que bem no cruzamento da rua Haddock Lobo com a rua do M.at

toso subi trunent e parou o onmibus da Viação Carioca, ID ra. apanhar 
IV 

un1 passageiro; que o omnibus 127 da V1açao celsior, que vinha 

a traz delle, ev1 tendo com elle chocar-se, teve necessidade de sa

hir na oontra-mâD, pelo lado esquerdo, verificando-se então o . 
desastre; que póde informar a CommissâO que a conducta do accusa-

do presente sempre foi bôa, revelm do-se bom comps.nheiro, emprega .. 

do cumpr.idor dos seus deveres, nada havendo que possa desabonar a 

sua conducta, até á. epoca em que o depoente deixou e oompanhia,err 

Novembro de 1931. Pelo dr. advogado da defesa foi dito que nada 

tinha a perguntar. Pelo accusado foi di1D que não contestava o 

depoimento da testemunha. Nada mis houve. Para oonstar lavrou

se este termo que vae assighado pelo depoente, pelo accusado, 

palo seu advogado e pela Commissão. 

TA 

Nesta mesma data, 14 do corren mez de ,etembro~ o Presi

dente da Commissão de Inquerito determl.nou fossem juntados a es

tes autos os documen~os apresentados pela uperintendencia Geral 

e pessoalmente notificou o dr. advogado da defesa da a bertura. do 

praso para apresentação das razões escriptas, praso essf! que dec

correrá de 16 a 26 do co~rmte mez , pOdendo dito advogado da defe

sa compulsar e manusear esses autos na sala de trabalhos da Conun1s 
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sao de Inquerlto. 

• 



TERE O D"Z JUNTADA -

, t IV 

Em cumprimento a determin çao de fl . ; do Sr. Presi -

dente da COr1"!1iR. ã.o de Inquer1 to, faço a .i untada dos seguin

tes documentos apre~ent~doP pel uperjntende~c1~ Geral de 

"'rhe Uo de Janeiro rra'T!w y, IJ1 ht 8· Po 'er comn' ny , Li 1. ted": 

a)- Copi photost t1ca do recibo Tir 8dO pelo Dr . El18S 

Grego em 17 de 'M?to de 1933; 

1 o de A""oc:-to ultimo neL~ Dele~e -

c1a do 15~ D1rtr1cto Pdl1c1al ; 

c) - Cert1d~o passada oel fr . • Preteri Cr1m1n~l a 1° de 

AP'ORtO prox1mo D~SS do. 

Rio de J ne1ro, 15 de etembro de 19~6 . 

Mo cyr de c ~ C1ntra 
~ecretario d comm1~sno de Inouer1to. 

, 
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)r • 

d1Jne v. 

Rio d 

Dr. Dele ado do 

ara fins de direito requer 

'.XCia. mandar attestar ao r 
o o.bo xo-çssignado se 

d s a : 

lO - i nbo é fa to que .1 n Rodr gu s Fernandes, no dia 

21 de t~ arço de 1 33, por imprudenc a m n fesU de sua ~arte, 

abalrOou violenta ent ' or.mibu "' o ~xc - s or", de -
n 127, que conduz a,. com o au • Ja 1746 ,de 

.. d- de do Dr. ,.., . 
Ji 

.. 
ne:o dessa collis&o re u tou sair f e 

t 
DI' . ias n. .c ..., . .. ' 30 )i otl v o "' f i 1 nstaun.~do, uleg·-- .o es e. r· o ness:. 

cia, tn uerito olicial, ~ar· a .u·ar o red ~onsa-

de Elias 

a'uradc.. c;omo 

tos esse inq erlto remettiaos, a 8 

Fret !'la Crlm nal ". 

. De erimento 

lo de eneiro, 

r ·~ des ? 

1'oro.e. os au-

:cu rde ns .r\dvoc;ados do ras11 
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Rio de aneiro, 2~ de Julho de l~~ü. 

~)IJI1° ''3r. Dr. Juiz da 5a. rretoria 8riminal 

~ar-a fins de direi to, requer o élbaixo-&ssic;nado se 

diwne v. Ex . mandar attestur ao 'é dest o se~uinte: 

1°) Si Slias J odri~ues Fernandes foi rocess&do or 

essa Preteria como incurso nas penas do art. 30o da Consolids

ão das I eis enaes, confórme o recesso 1nste:.urado 'elo .15° 

1str1cto Policie: , cujos autos forcw1 remettidos a essa Preto

ria no dia 8 de Dezembro de 1933; 

2°) Si o mesmo Jlias Rodrigues 1~Prnandes foi condem

nedo ou c bsol vi do, ten o o fel to ·)<.ssudo em julgado; 

3°) (\uel, flél hYr'othese do inciso 2° , a 1eno. que lhe 

foi corr.mi nada ? 

"' deferimento. 

Rio de Janeiro , 

Do os hdvoeados do r sil 

In~crirG NO no 1359. 
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T E H l·' O D E J U • T .1 A - - - - ....;;;..._,.._;..;;; 

AoR v1ntA e cinco dio. do mez de etem

bro de mil novecentos e· tr1 n ta e c:1e1.s, cuMnr1ndo 

de nacho do Sr . PreR1 dent. dP CoP'.m1Rs ""o de Inaue-
... 

rito, fiz a untadR d's r zoec de defez' nreC1en-

tad ~: ~ nele accucoado ELI C"' ROT)tU'1UE'~ WE f1\TDEl • 

.. 



- DEFESA UE A PRESENI'A ELIAS RODRIGUES FER 

(j,~~~t -tU ao1 ~ #o~. 
rf Vf'VVV" ,<3.; I i .f/f/>~ , 
Jl.·~~~·&u4 

O presente inquerito, nenhum valor pode ter como peça de 

convicção, porque o que a Companhia Light teve em vista não foi uma 

peça de verdade, mas uma defesa injusta e irritante que a abrigasse 

da indemnisação a que está sujeita pela dispensa illegitima do seu em~ 

pregado. 

Antes de maia nada, cumpre salientar que este inquerito 

não obedeceuas instrucçÕes baixadas pelo C. N. T. 
. ' 

Haja visto o que determina o art. 3 das referidas instruo 

çÕes: Autuadas a acta, a portaria e mais peças, para formação do pro

cesso, o Secretario inco~tinenti lavrará, o instrumento de intimação eJ 

assignado o mesmo pelo presidente, lhe dará prompto cumprimento, deven 
.. ~ 

do delle constar nao ao a falta a apurar, etc. 

Da redacção clara e prec1sa do dispositivo legal, se ve~ 

rifi~a que obrigatoriamente o patrão tem de articular detalhadamente a 

falta de ser apurada e não como fez a Companhia capitulando-a na aline 

~ do artigo 54 do Dec. n~. 20.465. 
Assim, a lei determina a individuação da falta e não co

mo propositada e sorrate1ramente fez a Companhia capitulando a falta 

no Decreto citado. 

O que determinou o C. N. T. nas instrucções referidas 

foi o que já é corriqueiro no processo criminal. O processo ahi, ins

taura-se por denuncia onde o Ministerio Publico não se limita a capitu

lar o delicto, mas, obrigatoriamente, positiva o facto criminoso a que 
~ 

responde o reo. 

• 



A mataria é importante e diz 

fesa que vem desprevenido, reinquirir testemunhas, sobre factos que 

desconhece. 

Não está sÓ ahi a nullidade do inquerito a que respon· 
1

1' de El1· •s R d . F d ~ o r1gues ernan es. 

Como já ensina Azevedo Branco em seus commentarios a 

lei 62 de 1935, os inqueritos para apuração de falta grave precisam 

de assistencia da Procuradoria do Trabalho, afim de soffrerem severa 

vigilanc1a do Poder Publico e assim se revestirem dos necessarios re· 

quisitos que os tornem peças de convicção. 

Como foi feita a inquirição destas testemunhas ? Co· 

lhendo-se um unico depoimento por dia, de maneira que as testemunhas 

de accusação pudessem ser sufficientemente instruídas, acommodados 
# 

os depoimentos de umas as outras. 
... E a prova da illegalidade na pretendida apuraçao, pe· 

ça de justificação da Companhia, está em que depois de articulada a 

defesa datada de 28 de Agosto em que posteriormente se engendrou um 

despacho com a data de 2 de Setembro, se reinquiriu uma testemunha 
• # 

Ja ouvida fazendo-se anteceder no processo tal depoimento a juntada 

da referida defesa. 

Muito bem andou a defesa negando-se a assistir esta 

nova farça com que se pretende justificar demissão do empregado. 

As testemunhas da Companhia nada valem, dependentes 
.. 

como sao , e sujeitas aos regimens de accessos ou perseguiçÕes. No 

entretanto, passemos uma ligeira vista d'olhos sobre o que ellas di-

zem; -

A la. testemunha inquirida pela defesa di~ que ao tem· 

po do accidente que descreveu, cabia-lhe tomar conhecimento do facto~ 
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Isto quer dizer que a testemunha como adeante declara, era encarrega

da de tomar conhecimento de todos os accidentes que se verificassem 

com os omnibus da Viação Excelsior. Ora, esses accidentes são innu

meros, e as affirmativas com precisão de hora, local e detalhes, tres 

annos e tanto após o accidente, demonstram que a testemunha veio ins

truída, representar uma farça que justificasse uma demissão injusta. 

A 2a. testemunha, tambem com a mesma sem eerimonia da 

anterior, reteve em memoria com precisão de factos passados ha tres 

annos, esclarecendo que tomava conhecimento de todas as occorrencias. 

Da mesma maneira, e repetindo as mesmas instrucções, 

(estas são da Companhia), precisa factos que não assistiu,. 

Por fim, temos a supposta victima Elias Grieco que e 
.. 

campensaçao a um pagamento recebido, vem modificar a occorrencia de 

que tr ta o inquerito. 

Para demonstrar que esta ult1ma testemunha, é mentirosa, 

e que por sua qualidade de medico não poude receber ·nstrucçÕes deta

lhadas, basta ponderar o que ella declara: -

Se a testemunha vi java como affirma ao lado de um pende 

e junto ao meio fio, sÓ poderia ser colhida de frente, uma vez que no 

local, o esptço entre a linha ·e o meio fio, sÓ comporta um vehiculo. 

Como se explicar que dois omnibus em sentido contrario 

e que se seguem, um consiga passar emquanto o outro se choque 1 

Ao lado desta prova de accusaçio está a offerecida pela 

defesa que resalta o procedimento correcto que sempre manteve o empre

gado demittido. 

Corroborando a sua prova, o accusado offerece o in

cluso documento, extrahido da Revista Light, que reflecte o pensamento 

da Companhia, em que se faz o elogio do empregado dispensado, que en-



tão ainda não soffria perseguiçÕes pela sua fi liaçao ao Syndicato. 

A injustiça da demissão será devidamente apreciada pelo 

G. N. T., que verificará que as testemunhas arroladas pela Companhia 

são habitualmente usadas em processos de igual natureza e que se en

contram ne ste mesmo Trlbunal. 

J U S T I Ç A. 

Rio de Janeiro, /-'-f t.fg_ ~ ~~~Se, 

--

• 



/piniano Araujo, Chefe 
do Serviço ilrtcmo. 

o qn formam o 

m.oldur.t. cl os ta 

nota m r e em ind is-

cnll vr lm ent o t i tulo 

d -· runcl atlores ela 

n lia trabalham d 5· 

cl o s u inicio om 

amor cl c li r.it ;"w, fi 

11 s se d vondo gmu-

14 A 

cr undàdores 
da 

'Yiação 6xcelsíor 
Sab m s rvir á população o u " .mplo é 

aco mpanhado p los outros companh iros mala 

novos, dando em r sultado pod r a 'ornpunhia 

va ngl ori ar-se d s r m os seus anos '' u•~ ADO' 

f?ukm A. Paprr/, Cltrfr 
do Escn1ptorio. 
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ri P a r t do xtraorcli nario tl'inmph o , 1 •an-
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a Auto-Om ni bn.:; .. A .. 

pot· lla S · fli:! l'o rçan

d o indi s lin c l r m~>nt<>. 

, llt f!IISio Ca/::;m •rtra. IIIS/I t'C· 

for-ajudante, U.fJI'IIIr dl' liga

flll(cio cut rc "Li,qht " r a 
I 'inçcio Ii.rrrlsior. 
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lha a c! ir i ta!" Era a ~, ra apropriada: 
sprimia-m ma1 na camara la ... 

t) ·,111d uct r me ffer c ia, ama v · I, 
um I gar. u fi ava imperturl ave! . .. 

atnq>a!ltava-lh o · rv i o in ano 
c, bem sabia , lh e c.au ava damno, 

;na . nii o ou ,·ia lll ell e reclamava, 
COinO ~llll ' ' pin r nte " b m que S prezava . . . 

So ffri muito, 
( num g s to d ~ 

~ 1 e cu spiam na r upa 
.' <'l tl qu e ext rnar ]Hei 

uan ta vez . 
s ·es r v ze . .. ) 

r · to, 
m •u I ·sg os to, 

po is afina l, 
po r es tar n 

u . ó era ul1 ;ui , 
balau tre, pen Jurado .. . 

Se fumava. a furna a d 
eng asga v a a s n h r a 

cigar ro 
lá n ·arru .. . 

Fleugmatico , fe li z indiff r 
v1vta 111 u de t in 

t ' qu · 11111 dia - 1 a ra mim tã tri ·te, 
mas f li z d ia para muita gente -
unt varáo c! ca rr c;a, ve iu em ri te 
L me ar ranco u d e trib , de rep nt 

( lembro- tn · b m: naquell dia aziago 
no b< ncl ha via muito logar va · . . . ) 

' ritos , ataq u ·s, :\ ss is tcnc ia, o rat 

J 3 

"pára > bund ·! E s tá m orto ? E' a !o·unt de ·m aio?" 

Fall · · id o, a minha a lma de gar ra d ·L 
arfando d · r mor so e ele can saç . 
ll ujc vive nas ttuv ·ns pc ttdurada , 

0 111 uttt "pi ngcnl ·" es tupido, tt o 

E E E 

-l I 

·spaço .. . 

E 

lJrscnlz o de Kalü·to i1111sl rando mna 11 nla da Patt·ia de lG de 
l11llzo, sob o til11lo ' ' lnssrs dcs11nidas ... " 

I 

Ef,LE - OIIW ~:~nb e que cn só v tetJO em 116 no es tl'ibo? 
ELLA - Porqtw ct linha da ·vida está inte'JTonwicla, o 

1/IW (ftt l'r clizcw mo·rte 7Jor desa~:~ tre . 
O dcsr11lz o aci11ta , de R omn11o. ill11 .1'lro11 11111n clzro11iw de 

l(icardn ~ !a r io lli sobre · As cre11 ças po p11lcrrcs" flll blicada 110 
Diari arioca de 12 do corrcute. 

''Antes de tomar o bonde em movimento, cha
me n ssist •ncia ·•, aconselha f( nlixlo 11.11111a 
11 ola f~~tblicada 110 lobo de 5 do corre11te. 

111011 habito do ·• piii!JCIII r ·• - Os drsaslrrs diarios c as Jwrcnii(Õrs que dt•ve /o11tar n 
povo. - Drsenho de Kali.d o illustraudo 11111a nota da Vanguarda de 23 de Julh o . 



os vinte e sets di s do ~ez d etem r de m 1 

Lovece 1t.o .... e tr::. nt e ,..e o, tendo ~ do fe ta et"l e t 
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RBLATORIO 

Exroo. sr. Superintendente Geral de "The Rlo de Janeiro 

Tramw~; Llght and Power Company, L1m1 ted 11
• 

A Commissão por V.Exc1a. designada para apurar 

em inquer1to administrativo a falta grave - desidia hab1-
, 

~ nQ desemp~o ~ respectivas tuqccoes - capitulada 

na al1nea "c" do art. 54 do Decreto n& 20.465, de 1a de 

outubro de 1931 - imputada a Elias RodrigUes Fernandes, 

chauffeur, chapa 411, do Departamento do Trafego (Viação 

Exce1s1or)' cpncluidos seus trabalhos, vem apresentar-lhe 

seu re1atorio !1nal:-

1a) - 1m1 Portaria de 6 de Agosto do corrEnte anno, 
, 

designou V .EKcia. a Commissao 1ntra-assignada para ins-

taurar di to 1nqueri to, de vez que o Egreg1o Conselho Na

cional do Trabalho, no acc6rdão de 5 de Março do corren

te anno, publicado no ttD1ario O!!ic1al n de 15 de Julho 

seguinte, julgando, em gráo de embargos, o processo de 
N 

demissao do di to empregado , resolveu determ1na.r a 1ns-
N 

tauraçao do presente 1nquerito, afim ele ser apurada a 

procedencia da !alta grave que lhe !oi imputada - qual 

a de haver, no dia 21 de Março de 1933, abalroado vio-
, 

lentamente o omnibus da "Vla~ão Excelsior", de na 127, 

que conduzia, com o automovel particUlar, chapa 1. 746, 

de propriedade do Dr. Elias Grego, do que resultou ain

da sahir este ferido. 

Reunida a Commissão a· 10 do mesmo mez de Agosto, 

lavrada a acta de sua 1nstallação {fls. ), ficou deli-
lt 

berado - nos termos do art. 22 das Instrucções de 5 de 

Junho de 1933 do Venerando Conselho Nacional do Traba

lho - fosse enviada ao accusado a devida notificação 



• 
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para comparecer ao 1nquer1to administrativo, ou para s~o r~ 
fazer representar pelo seu advogado, ou pelo advogado ~~ 
Syndicato a que porventura pertencesse. como lhe facul-

ta a lei (art. 53 do Decreto n2 21.081); 

3&) -Expedida a notificação em apreço; como consta 

do docwnento de fls·. , proc.edida á intimação das teste

munhas arroladas na respectiva acta de 1nstallação (fls • 

••• ),foi dado inicio, a 12 do mesmo mez de Agosto, á 
inquirição das mesmas; 

~) - Ouçamos, antes do ma1s, as declaraçõ~s do ac

cuSado, que diz, entre outras cousas, o seguinte: 

"que, guerendo passar pela mão esquerda do omni
bus da V1açao Carioca, este propositadamente lhe fe
chou o caminho, do que reSlltou o omnibus 127 · condu
zido pelo accusado, chocar-§e com a roda direita do 
carro numero quatro da Viaçao Carioca, digo chocar:se 
com a roda esquerda do· carro numero quatro da Viaçao 
carioca•• 

"~ue, em virtUde desse chgque, propositadamente 
provocado pelo omnibus da Viaçao CFioca, perdeu o 
accu~ado a direçao do seu carro, nao conseguindo, di
go nao conseguindo mais dom1nal-o; que nesse momento, 
sub:l.ndo em sentido contrario pela rua Haddock Logo, 
digo Haddock Lobo surgiu um automovel particular; 
que esse automovei particular era conduzido por um 
senhor que vinha distrahido, conversando com uma se
nhgra sentada ao seu lado; que em virtude da distra
cçao do conductor desse vehfcuio, o auto-omnibus 127 
chocou-se com o dito carro particUlar, av~riando-o; 
que si o conductor do carro ];:Brticular nao estivesse 
distrahido, possivelmente teria evitado o desastre, 
pQrque houve tempo para isso; que, nessas condiçoes, 
nao pode o accysado ser responsabil1sado pelo acci
dente, que entag se ver1fiçou; que contesta formal
mente a 1mputaçao que lhe é feita de ter sido causa
dor por 1mprudencia manifesta de sua parte, do de
sastre que inutilizou o automovel JBrticular de pro
priedade do Dr. El•as Grego; que tambem cons, digo 
contestã a 1mputaçao que lhe é feita na portaria na 
LC-60, de 6 de N;osto corrente,· de ser pro tis sional 
imperito e imprudente;, que, durante os seis annos em 
q~e trabalhou na Viaç ao ~celsior 1 nunca avarl ou um 
só carro nunca foi suspenso por faltas disciplinares, 
nunca fol responsabilisado por desastres; que sempre 
foi um empregado cumpri dor dos seus deveres, conside
rado pelos seus superiores h1erarchicos e bem consi
derado pelos seus CQmpanheiros de trabalhOj que. at
tribue a sua demis sao de 23 d~ Março de 19_,3 ,· nao por 
causa do accidente occorrido a rua Haddock Lóbo mas 
~lo facto de ser o accusado syndicalizado, soc!o do 
Centro dos Empregados da Light e Cias. Assoe 1adas•• 

e por tomar parte ~s actividades de sua classe, com
parecendo ás reunioes e assembléas e nellas 1nterv1n-
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t; 
do apenas com o seu voto; que nunca exerceu no s eiog S 
da sua classe actividades subversivas, jamais alli- r 
ciou compagheiros para greves ou movimeatos d~ in
subordinaçao~ sendo certo até queimpor occasiao das 
greves de 19~2, compareceu pontua ente ao serviço, 
traba~hando, enquanto outros companheiros havia ade
rido as ditas greves de ~ de Abril e de 7 de Maio 
de 1932; que attr!bue a ma vontade que se manifestou 
contra a sua pessoa ao facto de haver recusado sua 
adesao ao Syndicato dos Empregados da L1ght uma vez 
que já estava syndicalizado no "Centro dos :Émpregados 
da Light e Companhias Assocladas"; que no dia primei-
ro de Abril de mil novecentos e trinta e dois o Ins
pector do Trafego, Augusto Calzavara, convidou o ac
cusado para entrar para o Syndicalo, havendo elle re
cusado terminantemente a sua adesao pe~o que cahiu 
no desagrado des~e tunccionar1o da V1açao EKcelsior~ 
o que, desge entao, começou a manifestar a .-.sua anti
pathia e ma vontade, contra o accusado, ate que, um 
anno mais tarde, se prevaleceu dQ accidente occQrri-
do na rua Ha.ddock Lobo para propor a sua den1Ssao". 

, 

5&} - Vejamos agora o que diz cada uma das testemunhas 
• 

a respeito da !alta grave imputada ao accusado: 

a) -A pr.tmeira, Augusto Calzavara, prestou sobre 
N 

o occorr.tdo as seguintes declaraçoes: 

"que, o omnibus 127 dirigido por Elias Rodrigues 
Fernandes, se ehocou violentamente com o carro parti
cular, sahindo ferido o condu~tor do dito carro, que 
era um medico, de cujo nome nao se recorda o depoente; 
que a manobra operada por Elias Rodrigues Fernandes, 
foi manifestamente imprudente, porque foi feita proX1-
mo ao cruzamento e de maneira repentin~; que o de~oen
te ouviu no local do desastre informaçoes de pessoas 
que o presenciaram, as quaes attribuiam a Elias a -res
ponsabilidade do occorrido, pela maneira imprudente 
com que conduzia o omnibus 127· que Elias Rodrigues 
Bemandes, numerosas vezes, to! responsavel por outros 
desastres occorridos na via publica, sendo que algumas 
vezes por imprudencia de sua parte e por outras, digo 
e outras por circumstanc1as 1ndependen~es de sua von
tade; que contesta a :IRrte das declaraçoes. do accusado 
Elias no qu~ se refere á pessôa do depoente, pois abso
lutamente nao se lembra de haver, como af:nrma Elias 
RodrLgues Fernandes, convidado o accusado, em Abril 
de 1932, para a~erir ao Syndicato dos ilnpregados da 
Light, assoc1açao essa conhecidaNnos meios trabalhis
tas da Companhia, pela denominaçao de "Syndicat1nho"; 
que1 mesmo que houvess eonnv1dado o accusado e este 
se li1vesse negado a aderir ao "Syndicatinho" nem as
sim haveria motivos para despertar no animo ~o depoen
te qualquer sentimento 1nam1stoso contra g acçusadg; 
mas, como esse convite nunca fo1 feito, nao ve razao 
para que se lhe attribua sentimentos de prevençag con
tra o accusado; que trabalhando sob a suóordinaçao di
recta dg depoente, se encogtram numerosos empregados 
da Viaçao..,Excelsior, que nao pertendem ao "Syndicati
nho", e sao, ao contrario, associados militantes do 
"Centro dos Empregados da Light e Companhias Associa
dasn, e no entanto, esses empregados mantêm com o de-
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poente as melhores relações de camaradagem; n ~~af~ 
tendo verificado qualquer desintelligencia en~: el
les e o depoente, por esse motivo"; 

b) - A segunda, Arl:1ndo Calzavara, ; nestes tennos 

se manifesta: 

"que, tratando de syndicar de como se verificou o 
desastre, veio a saber por testemunhas presen~1aes, 
que encontrou no local que o omnibus da Viai Excel
sior na 1271 guiado p·eio ..,accusado Elias Rodr ues Fer
nand~s, Sahlildo contr§. mao por traz de um omn bus da 
V1açao Carioca, abalroou viol~ntamente oom um carto á 
particular que subia na sua mao deVida, em direcçao 
Tijucai que as testemunhas ouv~as pelo depoente no 
local ao desastre eram accordes em S!firmar que a res
ponsabilidade do mesmo ~esastre cabia ao accusado E1i
a~, que sahlra contra.-mao, pQr traz do omnibus da Via
çao Carioca; que teve occasiao de v~r no local do de
sastre o automovel particular abalroado pelo omnibus 
127 e verificou que o .mesmo tinha gvandes avarias; 
que soube ainda no local, que o conductor do carro 
avariado ticára ferido; quet ainda no local 1..,teve 
opportun~a.de de' ver o feriao.e, que, na op1n1.ao do de
poente, cabe sem duvida alguma a responsabilidade do 
desastre ao accusado Elias Fernandeãis· que assim ~e 
manifesta por ter ,observado, no loc , as eondiçoes 
em que se verificara o desastre e o estado em que :fi
caram os dois carros, tanto..,o omnibus 127, trepado 
sobre a cal~ada de contra mao, quanto o carro parti
cular ,.,abalroado, este com graves avarias; que, na 
opiniao do..,clepoente; o desastre :foi mo~iva.do pel.l 
precip1tacao com que o accu~ado sahiu a oontra-~o, 
por traz do omnibus da Via; ao Carioca e t ambem á 
sua 1mprudencia por oonduzir, nessas c 1rcumstanc1as, 
com grande velocidade;" 

"que g depoente, no exerci cio das aus d~o das 
suas tuncçoes de Inspector do Trafego da v!açao Ex
celsior, teve opportunidade de observar que o accu
sado,.,conduz1a com 1mprudencia os omnibus sob sua d1-
reeçao; que, nunca chegou ao conhecimm to do d~poen
tfj que houvesse qualquer sentimento de P!l1 vençao ou 
ma vontade oom o accusado pelo facto de nao haver es
te se 1nscripto oomo assooiado do "Synd1catinho·"; 11 

c) - A terceira, Manoel Cost , eljucida que: 

"que, vendo ne~se local um omnibus da Viação 
Excelsior, da qual e tunccionarioi e percebendo que 
o trafego estava interrompido, ju gou de seu dever 
procurar syndicar o que havia occorrido, afim de to
mar as prov1denc1a.S que estivessem ao sw alcance· 
que, ..,chegando ao local, verificou Slue um omnibus da 
V1açao Excelsior, de cujo numero nao se recorda, se 
achava trepado sobre a calçada, de encontrQ a ~ pos
te ou uma arvore, circumstanc.ia esta que nao pode 
precisar com segurança; que verificou ainda a~har-se 
junto a esse auto-omnibus, do lado esquerdo, uma ba
ratinha, bastan~e avariada· que, yendo um grande ajun
tamento de pessoas, num botequim a. esquina do Mattos o, 
alli penetrou, e teve ensejo de ver um senhor, que en
tao soube ser o proprietarlo conductor da baratinha 
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avariada, com uma elaS mãos enrolada em pannos f. "tlan
guen tada;" 

.... 

"que no intUito de saber a quem cabia a responsa
bilidade do desastre, syndicou de numerosos pessôas que 
se achavam no local e que tinham presenciado o desastre, 
quem era o gulpado do occorr1do, se o chauffeur do omn1-
bus da Viaçao Excelsior, s1 oAoonductor da baratinha 
particular· que todas as pessoas, que al*i se achavam 
accusavam fortemente o ehau!feur da V1açao Excelsior co
mo culpado~pelo desastre por haver entrado com o carro 
a contra-mao, num cruzamento de ruasJ" 

"que, nessas condiçÕes houve manifesta 1mprud~eia 
do motorista da Viaçao Exceisior, entrando contra-mao, 
por t~ de um outro auto-omnibus que corria na mesma 
direcçao, do que resultou ir abalroar-se v1olenta,wente 
com a baratinha,..particula:-1 a qual ,subia na sua mao pro-

. pria, em direcçao a Tijucel.i'n 

"que pode af!irmar em conscienc~ que nunca notou 
que qualquer ch~fe de serviço da Viaç~o Excelsior, mui
to men~s. os irmaos Calzavara, que enta~ exerciam, na 
occasiao do desastre de 1933, as tuncçoes de Inspector 
dg Trafego, votasse qualquer sent 1men to de antipathia, 
ma vontade ou espirito de v1ngan~a cont ra o accusado 
Elias RodrigUes Fernandes; que nao é verdade que as iras 
dos chefes U!era.rchicos contra, digo chefes hierarch1-
cos da Vlaçao Excels1or tivessem recahido contra o ac
cusado Elias, pelo facto,. de, sendo elle socio do "Cen
tro", se tivesse recusado a adherir ao ~Syndicat1nho"; 
que ~ o depoente pode fazer essa affirmaçao com seguran
ça, por conhecer muito bem as cricumstancias em que se 
organizou o "Syndicatinho", tendQ collaborado directa
mente nos trabalhos de organ1z.açao, encarregado pelos 
seus colloe, digo collegas de tratar no M1nister1o~do 
Trabalho do reconhecimento official dessa assoc1açao 
de classe;" 

~que na Viação Bxcelsior ha numerosos empregados 
que sao ass~c1ados do "Centro" e jam.a.1s soffreram a 
menor coacçao ~ o menor eon~tranglmm to na sua liber
dade ou qualquer perseguiçao dos seus chefes hierar
ch1cos;" 

d) - A quarta testemunha, Dr. Elias Grego, pres

ta as seguintes 1ntorma~ões: 

"que no dia 2J, de,Março de 1933, á noite, em ho
ra que o depoente nao pode PrEiC1sar, subia a rua Had
doek Lobo, conduzindo em pessoa um automovel de sua 
propriedade! em marcha regulaY, quando pela sua frente 
syrg1ram do s omnibus; que elle depom te subia na sua 
mao, a~ lado de um bonde que tambem cam1nhava na mesma 
direcçao; que os dois omnibus que surgiram á sua fren
te, entraram contra a mao · que o depoente. diante da 
j mm1nencia do perigo, frei ou o seu carro , oonsegulndo 
paral-o; que o omnibus, que 1a a fr~te, pa~~ou celere 
ao lado do carro do depoente, mas nao aóalroou com el
le; ~ue o omnibus, que Vinha atraz e essa era o da 
Viaçao Exeelsior, se chocou violEntamente com o carro 
do depoente, atirando-o sobre a calçada, indo de encon
tro a uma arvore 2 a um poste, entre os quaes ficou 
1mprensado; que nao tem a menor duvida em af'f1rmar que 
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esses dois omnlbus entraram contra a não,~Ysrspeltan
do os regulamentos do trafego.; que o carro do depoente 
ficou grandanente,..avartado, nao sabendo o depoeilte, 
até agora, como nao pereceu no ~esastre; que além das 
avarias occasi2nadas pelo abalroamento 1 sghiu o depoen
te ferido na mao esque~a, e com escor~çoes pelo corpo; 
que esse ferimento da mao esquerda demorou cerca,..de um 
mez para ficar bom, do que resultou o depoente nao po
der exercer, nesse la:gso de tempo, com a devida norma
lidade, a sua pro!issao de medico gynecologista; que as 
avarJ,as de seu carro foram em ~rte 1ndann1zadas pela. 
Viaçao Excelslor a qual pagou a garage que fez os con
certos por intermédio do depomte, a !mportancla de . 
um çonto e 0,1 to cento§ mil rels; que, além dessa 1ndemni
zaçao paga pela V1açao Excelsior, teve o depoente de 
gastar do seu bolso cerca de um oonto de reis para por 
o seu carro :tunc clonando; que, devido a essas avarias, 
resolveu, maiS ta.rde, vender o s.eu carro, de yez que . 
já nao runccionava cano outr6:ra; que na op1ni§P do de
poente houve 1mprudatc1a do chau!!eur da Vlaç ao EXcel
sior, corulJ.uctor do carro, digo do omnibus que abalroou 
com o carro do depoa:1 te no dia acima indicado, uma vez 
que, de§respei tamdo regulamentos do trafego, Ejlltrou con
tra a ma.o num lugar de gmade mo"!immto cano é o sitio 
em que se verificou o..,desastns, a rua Haddock Lobo no 
cruzamento da rua Barao de Uba; que ao lado do depoente 
viajava seu filho, oom..,setes annos de idade, o qual sof
freu pequenas escc:r1açoes no rosto;" 

sa) - Verificando-se pelas declarações ão accusado, pe-
... 

las 1nforma.çoes da segunda, terceira. e quarta testemunhas 

que o, Sr. Augusto Calzavára em seu depoimento se equivocára 

quanto á direcção em que viajavam os carros acc1dentados, 

resolveu a commissão desi~ar dia e hora J:ara que, notifica

dos a mencionada testemunha, o accusado e o seu advogado, 

tosse a mesma reinquirida, para e sela recer as. suas declara-
... 

çoes anteriores, nesse particular. 

1 vista de haverem o accusado e o seu advogado se 

recusado a comparecer a essa nova inquirição, por motivos 
... ... constantes da petiçao de fls ••.. , o Presidente da Commissao 

determinou fossanconvidados p:1.ra, oomo testemunhas, assistir 

ao referido depoimento os Drs. Bernardino de Campos, Ito Von 

Ockel Tebyr1çá e Odiro de Carvalho • 

que: 

... 
Em suas novas declaraçoes esclareceu o depoente 

• 

"que 2 houve manifesto equivoco da Commissão, 1n
terpretanao erroneamente as sup palavras e dando ao 
seu pensamento uma f6rma que nao correspond1a á verda-
de dos factos; que o depoEnte afflnnou e ora reitera 
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categor.l.camente, que o omnibus da Via~ Excels1ot, 
de numero 127, conduzido pelo accusado Elias, entao 
chauffeur ... chapa 411, descia, pela rua Haddock Lobo, 
em direcçao á cidade, emquanto o automovel particu
lar numero 1.746, de pro~riedade do Dr. EliaS Grego, 
suaia a mesma rua, rymo a Tijyca; qqe isso foi o que 
o depoente explicou a Comm1ssao, e é o que realmente 
se vetiflcou, como se depreende das partes registra
das nao s6 na Policia como no Departamento do Trafe
go da Companhia: que outra co usa nao poderia ter di
to, de vez que, tendo chegado ao local do desastre 
momentos de~ois de occarrido, ainda encontrou o omni
bus da V1açao Excelslor trepado sobre a calç~da do 
lado esquerdo da rua Haddock Lobo na d1recçao da 
cidade, e o automovel particular do Dr. Grego tam
bem em cima da calçada, bastante avariado; como ex
plicou em seu primeiro depoimento;" 

7&) - Aberta vista dos autos ao accusado p3.ra o fim 

de apresentar o r61 das testemunhas, oftereceu Elias Ro

drigues Fernandes, de par com os nomes dellas, razões pre

liminares de d:e!esa, que serão adeante examinadas. 

Vej&IOOs~ por ora, o que esclarece cada uma das 

testemunhas arroladas pelo accusado. 

a) - A primeira testemunha de defesa, Pompeu Pe

reira da Motta, diz que : 

"que não assistiu ao desastre occorrido a 21 de 
Março ... de 1933, á ~a Haddock Lobo 1 quando o omnibus 
numero 127 da Viaçao Excelsior ~J.ado pela accuSado 
Elias Rodrigues Fernandes, abalroou c~mo uma barati
nha particular; que sabe por igf~rmaçoes de outras 
pessoas que o accusado Ellas nao teve Ç,Ulpa no desas
tre; ,que attir, digo attr1bue ... a dan1ssa.o de Elias Ro
drigues Fernandes a perseguiçoes oontra elle movidas 
pelo entao Inspeáctor K, de nome Augusto Çalzavara, o 
qual se contrari ra com o accusado por nao querer es
t~ ingressar oomo sacio no "Syndicatinho", de vez que 
ja era socio do "Centro"; que a;té a ~oca em que o de
poente deiXou o serviço da Viaçao Excels1or; em Abril 
de 1932, o accusado sempre se reYelou bom empregado, 
do que pode dar testanunho o depoEnte, que foi; du- . 
rante algum tempo~ sey superior h1erarchico, como des
pachante da dita vlaçao Ekcelsior;" 

b) - A segunda testemunha de defesa, Aurelio Fer

reira dos santos, presta as informações seguintes: 

"que não ~sistlu ao desastre occo rrido a 21 de 
Março ~de 1933 p rua Haddock Lobo, quando o omnibus nu
mero 127 da V1açao Excelsior, conduzido pelo accusado 
Elias Rodrigues Feranandest abalrôou com uma barati
nha particular, damnificanao-a; que, logo depois do 
desastre, chegou ao local, e ab1 soube que a culpa ~o 
dito desastre cabia ao chauffeur do omnfbus da V1açao 
Carioca, qu~ havia fechado a passagem para o omnibus 
127 da Viaçao Excelsior; que ambos esses omnibus des-
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c iam em d1recçao a ci~ad~, emquanto a baratiriha parti
culat subia em direcçao a Tijuca; que o chauffeur da 
V1açao carioca, pretendendo peg~r um freguez, !e.chou a 
passagem do omniõus 127 da V1açao Excelslor, o que for
çouNo accusado El!as Rodr~es Fernandes a sahir contra 
a mao, indo abalroar com aNbarat1nha que subia para a 
Tijuca · que estas ,1nformaçoes o depoente as colheu no 
local do desastre, logo que ahi chegou, momentos depois 
da oc·currneic, digo da occurrencia" 

. 
c) - A terceira testemunha de defesa, Rodolpho Le-

mos de sá, ellucida que: 

"que não assistiu ao desastre de que foi causador 
o accusado Elias Rodrigues Fernandes, quando, no dla 21 
de Março de 1933A guiando o omnibus n2 127 da Viaçao 
Excelsior, abalroou, ga rua Haddock Lobo urna barati
nha particular; que n~o esteve no local do desastre! 
mas sabe por informaçoes que ch~garam ao seu conhec -
mento que o accusado presente nao foi rulpado pelo que 
occorreu; qye a responsabilidade do desastre, segundg 
as 1nformaçoes que ouviu, coube ao cbautf'eur da Viaçao 
Carioca~ o qual~ fechando a passagem do omnibus 127 
da Viaçao. Excelsior, oonduzido pelo ~acusado presente, 
fez com que ~te entrasse contra a mao, indo, por este 
motivo, abalroar com a baratinha particular, que subia 
para a Tijuca ~ que o aeeusado presente sanpre foi um 
chautfeur cumprldor dos seus deveres~ podendo o depoen
te, como despachante que foi da Viaçao Excelsior asse
gurar que durante os tres annos que com elle conv~veu 
como seu subordinado hierarch1co, (elle accusado e que 
era o subordinado hierarch1eo do depoente) , nunca teve 
necessidade de advertil-o ou punil-o por inobservancia 
dos regulamentos do trafego;" · 

d) - A quarta testemunha. de defesa, Anselmo de 
N Albuquerque, depoe nos seguintes termos: 

"que não asststiu ao desastre de que foi causador 
o acc\.1Sado Elias, quando, no dia 21 ge Varço de 1933, 
gt}iando o omnibus numero 127 da Viaçao Excelsior, abal
rgou na rua Haddock Lobo uma baratirtha particular· que 
taopouco esteve no localNdo desastre; que teve noticias 
do desastre por 1nformaçoes que lhe prestaram companhei
ros do accusa.do, que tinham tambem sido ~formados dessa 
occurrencia; que, segundo e~sas 1nformaçoes chegadas ao 
conhec1mento do depoat te, nao cabe ao accusad2 presente 
a culpa pelo que occorreu naquelle dia; que nao teve el
le responsabilidage no desastre, porque esta coube ao 
chauf!eur da Viaçao Carioca, o qual, fechando-lhe o 
cam;Vlho na rua Haddock Lobo, o obrigou a entrar contra 
a mao, por traz de um bo:qde que descia para a cidade; 
disso resultando o abalroamento que se verificou entre 
o omnibus 127 e· a baratinha particular, que sybia a 
rua Haddoek Lobo; que; segundo essas 1ntonraçoes che
gadas ao seu conhecimento, o accusado nao podia ter 
evitadO o desastre; que, até Setembto de 1931, quando 
o depoente deixou o serviço da Viaçao Excelsior, o ac
cusado sempre se revelou bom profissional, empregado 
cumpridor dos seus deveres, semrenhuma nota que desa
bonasse a sua conducta;" 



e) - A quinta testa:nunha de defesa, 

ctor da Costa, esclarece que: 

/ }f 
~-X' 

' ~ ff~tl) 
Eleuterio Vi-

N 

"que nao assi stiu ao desastre occ·orrido a 21 de 
Março de i933~ quando,.,o accusado present~, conduzindo 
o omnibus 127 da Via.çao ExcelS1or, abalroou, na rua 
Haddock Lobo, com uma baratinha partirula:r; que soube 
desse desastre cerca de um mez depois da occurrencia; 
que foi um chauf:reur de ·preça que lhe contou que, no 
dia 21 de Marco de 19331 _se déra aquelle desastre da 
seguinte naneira:- sah.1.ndo um oomibus da Via.çao Ca.rlo
ca da Muda da Tijuca para a Cidade, logo atraz desse 
omnibus partiu o de nP. 127, da Viação Excelsior, guiado 
pelo accusaão presente; que tem no cruzamento da rua Had
dock Lobo ~m a rua do Mattoso subitament.e parou o ornn1-
bus da Viaçao Carioca,. para apanhar um passageiro; que 
o omnibus 127 da V!t?ç ao Excels ior que vinha a traz del
le, evitando con ~lle Chocar-se, teve necessjdade de 
sah1r na contra-ma.o, pelo lado esquerdo, veriticando-se 
entao o desastre; que p6de 1nfonnar a Commtssao que a 
conducta do accusado presente sanpre foi boa, revelan
do-se bom companheiro, empregado cumpridor -dos seus de
vere~, nada have:q.do que possa desabonar a sua conducta, 
até a epoca em que o depoente deiXou a Compmhia, em 
Novembro de 1931" • 

..., 

82) - InqUiridas as testanunhas de accusação e defesa e 

jwtados aos autos os documentos de flS ••••••••• , apresenta

dos pela SUper:1ntendencia Geral, resolveu a Commissão dar por 

encerrada a phaSe 1nstructiva d:este 1nquerito, abrindo, desde 

logo, vista dos autos ao accusado para apresentação de suas 

razões (fls ••••• ), as quaes foram juntadas ao processo aos 

Vinte e cinco dias do mez proxtmo passado ; 

92) -Em suas razões de defesa de fls ••••• e ••••••• , 

diz o accusado: 

a) - ~que não teve culpa do accideute occorrido no 
.. dia 21 de Março ae 1933 e bem assim §anpre foi 
diligente no exerc1cio de stas !uncçoes de mo
torista;" 

b) - "que o motivo real da sua dan1Ssão está no fa
~ cto de ser ardoroso propagandista do Centro dos 
Operarias e Empregados da L1ght e Companhias 
Associadasn; 

c) - "que por haver recusado abandonar o "Centro" pa-
~ ra 1ngressar no chamado "§ynd1.cat1nho" passou 
a soffrer uraa forte pressao por parte dos di
rigentes da Companhia, que procuravam m1n1mos 
pretextos para arguirem a elle graves faltas"; 

d) - "que assim aprove1tando -se d.e um pequeno acci-
~ dente occorrldo um anno após, sem que tivesse 
SidO apurada OOriV enientemen te a Sua C aus a, foi 
decidida a sua dan.issao, san ao menos se dar ao 
articulante o direito de defeza"; 
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e) - "que agora em 1nquerlto cu.1a forma n ,..assegu
ra ao atticulante a garantia da apura.çao da ver, 
dade sao ouvidas testemunhas hab1 tuaes nos 1n-, 
querÍtos da C1a., que como sempre, disvirtuam 
a t1nal1dade do processo fazendo a costumeira.., 
accusaçao infundada mas desprovida de convicçao 

f) - "que 2 presm te 1nq ueri to não obedeceu ás 1ns
trucçoes ba!Xa.das pelo Conselho Nacional do Tm 
balho.. visto oomo o art. 32 das referidas 1ns
trucçoes d~term1nam que conste do 1nsttumento 
de 1nt1maçao a falta a apurar, o que nao teria 
sldo cumprido; 

g) - que além dessas numctades (sic), outras ha no 
proc~sso. Entre e11as seria de se salientar a 
de nao haver sldo o 1nquer1 to processado medi
ante a ass1stenc1a do Procurador do Trabalho; 

h) - que a segunda 1nqu1r1ção da testanunha Augusto 
Calzavara constitue uma faria pelo que bem an
dou negando-se a dell a part c1par; 

1) - que "as testemunuas da Companhia nada valem; de~ 
pendentes como sao1 ~ sujeitas aos reglmens de 
accessb ou persegu~çao"; 

j) - que as primeira e ~egunda testemunhas depõem 
sobre tactos que nao ass~stlram, esclarecendo 
si tuaçoes das quaçs se nao pud~riarn recordar, 
salvo mediante previa 1nstrucçao, por terem 
occorrldo tres annos antes; 

k) - que o depoligento da "su sta vlctima" Elias 
Grego; que e "teste men osa , nada 
siBlifica para a apuraçao a a commettlda 
pelQ accusado, inclusive porque as suas decJ,a
raçoes nada mals seriam do que a ncompensacao 
por um pagamento recebido"; -

... 
1) - que se de um,..lado se verifica a 1mprocedenc1a 

das declaraçoes dos depoimentos colhidos, d' ou
tro se pode affinnar com absoluta segurança 
que o empregado ora s.ubmettido a 1nqueri to sem
pre teve bom procedimento e fol cumpridor de 
seus deveres; 

10a) - mn face das provas colllgidas no 1nquerito adml-
... 

n1strativo, da defesa produzida e das d1Spos1çoes legaes ao 

caso appl1caveis, 

e 

Considerando que ficou, nos termos do 1nquerito; 

conforme se vê dos depoimentos transcr1ptos, cabalmente pa-
, • 

tenteada a procedencia da imputação que é feita ao accusado; 

Considerando tambem que, de accôrdo com as aff1r-
, 

mações unan1mes das testemunhas de accusação, o abalrôamento 
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de que elle foi causador nao teve outra origem senao a ma-

nobra manifest~ente imprudente por elle e!fectuada prox1mo 

ao cruzamento de uma rua e de modo brusco e repentino; 

Considerando mais que, conforme os commentarios 

ouvidos pelas testemunhas no local e á hora do desastre, a 

responsabilidade do occorr1do se deve á maneira ~prudente 
I 

com que conduzia o omn1bus o accusado; 
I 

Considerando que da propr1a posição em que ficaram 

os carros accidentados era fac11 deduzir a absoluta culpabi

lidade do conductor do omnibus, segundo affirmam as testemu

nhaS; 

Considerando que essa culpabilidade se torna evi

dente si imaginarmos as circumstancias em que se deu o de

sastre, isto é, ~e o carro particular, dirigido por Elias 

Grego, subia,· em sua mão, para a Tijuca, no momento exacto 

em que o omnibus, dirigido pelo accusadO , n 'um movimento 

brusco de contra-mão foi colhel-o, abalrôando-o e jogando-o 

em cima do meio fio; 

Considerando além diSso que tanto !oi attr1buida 

a culpa do desastre ao conductor do omnibus que a Empreza, 

mesmo sem discussão judicial, teve de 1niann1zar os prejui

zos causados no carro particular (Vide doc. de fls •••••• ); 

Considerando que nenhuma das testemunhas de defe

za assistiu ao desastre, todas declarando que s6 maiS tarde, 

depois de mezes atét é que por informações vieram a saber 

que o accusado não teve culpa no desastre; 

Considerando por sua vez que .as propr1as testemu

nhas de defesa declaram que o accusado Elias RodrigUes Fer

nandes. Sàh1u contra ã mão, 1ndo abalroar .Q carro particular; 
, 

Cons 1derando que as razões de defesa ao l.nvez de 
,., 

contestarem o :racto, discutirem a natureza da imputaçao fei-

ta ao accusado ou esclarecerem as circumstanc1as que rodea-
,., 

ramo accidente occorr1co, se limitam a fazer accusaçoes con-
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tra a Companhia, menoscabando o valor dos depoimen s colhidos 

e até o!tmdendo a d1gn1dade do proprietario do carro acciden-

tado, Dr. Elias Grego; 
,.. 

Considerando assim que a defesa nao articula ponde-

raveis razões que visem demonstrar a 1nnocencia do accusado, 

mas se cinge a versar uma lit.eratura extra-factos para, com 
,.. 

especial fertilidade de 1mag1naçao, invocar nullidades do pro-

cesso e attentar contra a liSura com que procedeu a Comm1ssão 

de Inquer1 to; 
,.. 

Considerando, si tomarmos em attençao, de modo par-

ticular, cada um dos "ite~s•• da defesa, que: 

a) - pela prova testemunhal ficou provado caber a culpa.. 

do acc1dente ao accusado, de nada valendo a simples declara-
' ,.. ,.. 

çao em con~rario, uma vez que a procedencia da 1mputaçao se 

arrima em numerosos depoimentos colhidos; 

b) - o motivo real da demissão foi o acc1dente provocado 

pelo accusado por sua culpa manifesta e nunca por ter sido o 

mesmo •ta.rooroso propagandista do Centro". Tanto não é verda-
~ ~ 

deiro o subterfUgio de que busca se aproveitar a defesa que, 
,., 

consoante o testanunho unanime dos depoimentos colhidos, nao 

interessa á Companhia saber si o empregado pertence ao quadro 

do chamado "Syndicat1nho" ou do "Centro", de vez que ambas as 
~ ' ... 

associaçoes de classe trabalham no melhor espir1to de coopera-

ção e h~onia com a Empreza; 

e) - não é verdade tenha o accusadO soffrido qualquer 
,.. 

pressao contra si por parte dos dirigentes da Companh1a, por 

não haver elle abandonado o "Centro" e se 1nscr1pto no "Syn

dicat1nho", visto como foram unan1mes as declaraçÕes das tes

temunhas no sentido de que jamais qualquer Chefe teria mani

festado sentimentos de antipathia ou intuitos de perseguição 
• 

pelo motivo allegado, 1nclusi ve porque a verdade é que ainda 

hoje existe na Viação Ex.celsior grande numero de empregados 

pertencentes ao quadro do ncentron sem que em qualquer epoca 
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hOuvessem sotfr1do por isso o menor constrang:t.ment ~ ~ ( 
d) - por conseg.tlnte, é absolutamente falso tenha a sua - , ,., , dem1Ssao sido determinada a vista de razao tao infantil, quan-

do o certo é que semelhante med1da se inspirou em motivos de 

maior gravidade, conforme ficou provado no lnquerlto; 

e) - chega. a ser 1rriso~ia, de tal modo se contrapÕe á 
~ ~ 

realidade, a aff.irmaçao segundo a qual nao teria sido assegu-

rada ao accusado "a garantia da apuração da verdade", além de 

haverem as testemunhas prestado os seus depoimento; "de plano~ 

desvirtuando os .factos e accusando infUndadamente; 

!) -o presente 1nquer1to obedeceu rigorosamente ás Ins

trucções baiXadas pelo Conselho Nac 10nal do Trabalho, conforme 

esse Egregio Tribunal na sua costumeira sabedoria Yerificará; 
' 

g) - não ha qualquer nUllida.de no 1nquer1 to 1 processado 
~ ~ como foi de accordo com as estrictas prescr.tpçoes legaes e 
, 

nem a lei exige, como todos sabem, a assistencia ao 1nquerito 

do representante da Procuradoria do Trabalho, mesmo porque na

da tem a ver a Procuradoria com essa mataria que é da exclusi-
,., 

va alçada de at trl buiçoes do Venerando Conselho, sendo, portan 
,., 

to, esdruxula a pretensao da defesa; 

h) - a allegada fa:rça da segunda 1n:J. u1rição de Augusto 

Calzavara de farça nada teve, senão o extemporaneo protesto 

do advogado de defesa, recusando-se a participar de uma pro

videncia legitima e inSpirada no justo desejo de bem apurar 

a verdade; 

i) - ao contrario do que a!t1rma. a defesa, as testemunhas 

da Companhia não recebem a ma1 s leve instrucção sobre as de-
,.. 

claraçoes que devem prestar 1 isso mesmo po~rq ue nem os depoen-

tes, nem os membros da Corrmissão se submetteriam ao triste pa

pel de }:8rticipar d'um 1nquerito feito de mentiras e falsida-

j) - todas as testemunhas de accusação, e não s6 a pr1-

me1ra e a segJ.tnda, prestaram esclarecimentos sobre factos que 
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eram de seu conhed.men to, pela natureza das tuncçõe \que exer

ciam na Viação Excelsior, depondo com se~rança a respeito do 

accidente occorr1do; 

k) - chega a constitUir uma a~:rronta os injustos tennos 

com que a defesa se refere á testemunha Elias Grego, chamando

a de mentirosa e attribu1ndo 9 seu depoimento, que relatou 
N N 

com veracidade o occorrido, a subalternos intuitos que nao sao 

compativeis com os sentlloontos de um homem da posição social, 

da cultura scientifica e da lndependmcia moral do Dr. Elias 

Grego, um dos mais 11lustres dirigentes da Liga da Defesa Na

cional. Tanto maior é a injustiça dessa 1ncrepação, em que é 
verdadeir.amente de pasmar a sem cerlmonia e o desembaraço com 

que se procura aniqu1llar a reputação alheia; quanto é certo 
I 

que a victlma do desastre, confonne declara, não se conside

rou de todo 1ndemn1zado pelos preju1zos causados, pois teve 

de concoiTer com quantia mui to sut:erior a que lhe foi paga 

pela Companhia para proceder aos necessarios reparos no carro 

accidentado; 

1) - é de todo procedente a imputação feita ao accusado, 

cuja folha de serviço, de sw turno, revela a pratica de rei-
N 

teradas faltas no exerci cio de suas tuncçoes de nchautfeur", 

todas devido á sua manifesta 1mprudenc1a; 

Considerando mais que, conforme ficou e~berante

mente provado, as razões <lle defesa não articulam um s6 "item"ou 
~ ~ 

um s6 facto que 1nd1que ou esclareça a 1nnocenc1a do accusado ; 
,.. 

limitando-se como vimos, a formular accusaçoes contra a Compa-

nhia e as testemunhaS ou a pescar no inquertto ineXistentes 

"nullidades"; 
~ 

Considerando que; por outro lado, ficou n1 tidamente 

caracterizada a falta commett1da pelo accusado, nos tennos de .. 
claros depoimentos que se conjugam n 'uma tm.an1m1dade mUito ex

pressiva; 

Considerando que até as autoridades polic1aes toma-
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ram ecnhec1mm to da falta por elle eommettida, 1nst rando; f 
no 152 Distr1cto, o competEnte 1nquerito, o qual, por ter 

sido apurada a culpa do accusado, foi remettioo , para os 

devidos fins, á 5a. Pretoria Cr.1m1nal (Vide doc. de fls ••• ); 

Considerando que o processo crime foi archivado por 
, ,., 

motivo de "prescrlpçao", o que nao s1gn1fica a sua 1nnocenc1a, 

considerada do ponto de vista material; 

Considerando, afinal, que está 1nequ1vocamente pro

vado, pelos depolmentos das testemunhas e pelas provas circums~ 

tanciaes, que o accusado praticou a falta grave que lhe é im

putada; 

RESOLVE 
N ~ ' -a Commissao propor a dem1ssao do referido empregado dos servi-

ços de "The Rio de Janeiro Tramway ~ L1ght and Power Compmy ~ 

L1m1ted't ~ sendo para 1sso remett idos os presentes autos de 

1n<:per1to aàin1nistrat1vo ao Sr. SUpenntendente Geral, para 

os f 1ns de direi to. 

/JFC. 

R1o. de Janeiro, 19 de Outubro de 1936. 

Alcib1ades Delamare 
PreSidente 



DESPACHO 

Juntem-se a certldão do tanpo de serviço a 

folha de antecedentes do accusado e remettan-se conclu
sos os presentes autos ao Sr.. Super1ntm dente Geral de 

"The R1o de Janeiro Tnmwa,y , L1$ t and Fower Coiilt9llY , 
... 
L1m1ted" para os f 1ns legaes. 

R1o de Janelro, 19 de outubro de 1Sl36. 

Ale1b1ades DelamareN 
PresidEnte da Comm1ssao 

TERMO DE JUNTADA 

Em cum.pnmoo..to ao despacho supra, faço nesta 

data a juntada da certidão do tempo de serviço e Jl[a. fo

lha de antecedentes do accusado ELIAS RODRIGUES FERNAN-

DES. 

Rio de Janeiro, 19 de Outubro de 1~6. 

e c. C1ntraN 
10 da Comm1ssao .. 
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CERTIDAO DO TEMPO DE SERVIÇO DE 

_EL_.I;;.;.AS~H;..;..O;..;.;D-.,;R.;;.IGU...;;.;.;ES:;.;......;F;;..;;.ERN~AND;..;;.. :ES 

EX-empregado da Folha C-31 - chapa 411. 

1~ Per1odo - Admittido a 26 de Novembro 1917 percebendo oo p.hora 
Sahiu a 22 de Março de 1918. 

causa - Demittido 

2~ Per1odo - Readmittido a 16 de Abril 1918 percebendo 500 p.hora 
.Augmentado a 1~ de Maio de 1918 para 550 por hora 
Sahiu a 26 de Maio de 1918. 

Causa - Dem1tt1do 

3a Periodo - Readm1tt1do a 4 de Novembro 1918 percebendo 550 p.hora 
Augmentado a 1 de Maio de 1919 para 600 por hora 

" " 1 de Junho " 1919 " 650 " " 
" " 1 Novembro " 1919 " 750 " " 

Sahiu a 10 de Dezembro de 1920 

Causa - Demittido 

4A Periodo - Readmi ttido a 9 de Julho de 1921 percebendo 750 p.hora 
Augmentado a 16 de Julho de 1922 para ~o por hor.a 

" " 1 " Deza " 1923 " 900 " " 
" " 1 " Jana " 1924 " 1 O " " 

Sahiu a 26 de Fevereiro de 1925 

causa - Despediu-se. 

5a Periodo - Readmittido a 25 de Marco 1927 percebendo 1$300 p.hora 
Augrnentado a 1 " Fevã 1928 para 1 500 u.hora 

" " 1 " Maio 1928 " 1 '650 tr 11 

" " 1 " Março 1929 " 550$ " mez 
" " 1 " Julho 19 2 " 2$000 " hora 

Sahiu a 25 de Março de 193~ 

Causa - Demittido 

Tempo de serviço - 12 annos, 2 mezes e 4 dias, até 30/9/1936 

• F maniez 
Dept .de Finpregos 



roLHA DE ANTECEDENTES DO CEAUFFEUR ELIAS OODRI GU:ES 

FERNANDES, CHAPA NA 411 . 

:Entrado em 26 de Novembro de 1917 (Motorn. 2149) 

Deml. ttido em 22 de Março de 1918 por descarrilar reboque 

Pediu readmissão em 16 de Abril de 1918 (reg. 2149) 
N 

Nao parou para retirar corpo extranho da linha 
:van ou o si no cruzamento da Leopoldina 

an em gem 
Avançou a chave 

Pela 2a. vez:- Demittido em 26 de Maio de 1918 por causar 
encofit ro pela retaguarda 

Pela 2a. vez:- Readmittido em 4 de Novembro de 1918 (reg.2238) 

Carro contra carro 
~arro contra carroça 

1919 - FUmando em serviço 
Máu serviço no ~ontroller 
Falta de attençao 
carro contra andorinha 
Mã servtço no controller 
Adiantado 4 minutos 
_ _ ,.!!!~e velocidade e máu serviço 

an onou o carro e !g1 para o botequim dei:xando 
a chave de reversao no controller 

Carro contra carroça 
ançou a cmve 

Adiantado õ minytos 
1920 - Falta de attençao ao serviço 

Adiantado 5 minutos 
Carro contra carroça 

Transferido em 16 de Abril de 1920 para a chapa 3638 
Entrou em chave contraria 
Adeantado 6 minutos . 
Velocidade por outro carro 
Avançou a chave 
Carro contra carro 

o a escer, cahiu 
omuctor cah1u do carro 
escarrilamento motor 

Descarrilamento reboque 
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Pela 3a. vez:- Demittido em lO de Dezembro de 1920 por avança 
a chave . ; 

Pela 3a. vez:- Readmittido em 9 de Julho de 1921 
(Reg. 3547) 

Adiantado 5 minutos 
Transeunte bateu contra carro 
uto con.tra carro 

~entra andorinha 
Cami~o contra carro 

1922 - 1nhao contra carro 
u serviço na linha 

Itinerario errado 
Ve e no cruzamento 

rasado 1 minutos 
Grande velocidade 

1923 - ~ó encostou em carroça 
arro contra carro 

contra. carro 
_o_m_e_m. ateu contra vehiculo 

1924 - Menor !oi atropelado 
rro con ~ re~~u.e~~~ 

ou com c nhao 
D~scarrilamento reboque 

1925 - Nao p3. trou para passageiro 
~org ~ateu contra carro 

Voluntariamente se despediu em 26 de Fevereiro de 1925 

Solicitou reingresso em 25 de Março de 1927 (chauf. 5) 

Transferido em 2 de Fevereiro de 1928 para a chapa 192 

1929 - Esbarrou em combustor electr.Lco 
~~~~~o~á~ ~ ocid.ade ~m cru~amento 

c n rou com automovel 
Promoveu desordens 

Transferido em 1 de Novembro de 1929 para a chapa 216 

1930 - Encontrou c m outro omnibus 
-cãml~o contra ombibus 

._._,a de 6 passageiros 
Atro elou uma ~enhora ...., 
~~ê ..... :w:fl acç !+..~:lft e com outro omnibus 

o-câiri ao contra omniõus 
-~··o::~r' a esbatrou em omnibus 

Transferido em 1 o de Janeiro de 131 para a chapa 411 

Encontrou com automove l 

1932 -

õntro coe automovel 
ncontro com outro omnibus 

A t'o contra. omnibus 
arou p~ passageirQ 

Encontro com auto-caminhao 
Sãl'l1ü ô onto com a vista em branco 
senhora esbarrou em omnibus 
:A'tro elou transeunte--

ro:pelou transeimte"' 

" 

~ úM 

! .usà.l accidente com o omnibus 42 N 

e um accidente com omn1bus da Viaçâo 
eve um accidente com omnibus da Viaçao 

um accidente com um automovel 

Se1ecta 
Se1ecta 



1933 - Não trocou placas seccionaes 
·Nao parou para embarque de passageiros 

. I 

Esteve suspenso 10 vezes em um total de 18 dias - 18 vez s 
toi chamado e repreendido par diversas taltas. 

Visto:-

Geral 

• 



lihcerradO; com o re1ator.to e doauoon tcs retro; 

o presente 1nquer1to administrativo, a que !oi submett1-

do ELIAS RODRIGUES FERNANDES, faço subir estes autos á 

esclarecida apreciação da Su~r1ntendenc:ta. Geral da "The 

Rio de Jar.e1ro Tram.q-, Ljght and Power Co.Ltd. • 

Rio de Janeiro; 19 de Outubro de 1936. 

A N N 

De accordo com as concl.usoes da Comm1ssao de In-

querito, remetta-se o presE!lte processo ao Venerando Conse

lho Nae 1ona 1 do Trabalho. 

R1o di.e Janetro; 19 de Outubro de 1gas. 



\ 
I 
! 

I 

' I I 

. ,. 

~o dé /anei~o, ....... ?.Q_····-tÚ-···············-º~.:9.J..P..r.9. .......................... ~ 1.9 .... ~.ª-. 

LC- 75. 

EXmo. snr. Presidente do Conselho 

I 
Re: ELIAS RODRIGUE3 FERNANDES 

A "THE RIO ,DE JANEIRO TRAMWAY, LIGHT JND PDWm 

COMP.ANY, LIMITED", pelo seu representante legal in:tra 

assignado, remette, de accôrdo com a leg1.sl açãc em vigor, 

ao venerando conselho Nacional do Trabalho o incluso ori

ginal do inquertto administrativo referwte a Elias Rodr,! 
,. 

gues Fernandes, motorista da Viaçao Excelsior (Departameg 

to do Trafego), chapa 411. 
... 

Respeitosas saudaço~s. 

Isento de s~llo, ex-vi 
do que dispoe o art.67 
do Decreto n~ 20.465, 
de 1~ de outubro de 

. 1931. 

' ' 
\ .. 

J. M. Bel 
Superintendente . 



Aos vinte dias do mez de Outubro de mil novecentos 

e trinta e se1S; cumprimo ordens do Sr. PresidEnte da Comm1s-
#V • 

sao de Inquer:t to, lavrei este termo, e faço os presentes autos 

conêl. usos ao Conselho Nacional do Trabalho~ para dec1 são f1 nal. 

e c. C1ntra ., 
o da Commissao 

... 



Ido n 
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.. 
20 ovc bro 6 

. . 
Dr. x yr c r < u1ra 

o v1 o !1ns, levo ao vo so conb -

c1tn nto, n qu 11 de de proeu dor de 1 odr: e 

' rn nd u 1nnu r1to dm1n1 tr t vo 1n 

ur ; L1 t d 

ow r com ny L1 ted , que t n o p , 

to , )re n d 

tulnt • 

.... 
r zo d d te o o con t 1 

Attenc1osns ... 
u aço 

Dir ctor G rnl da ~ecr tar1 

• 





Exmo. Snr. Presidente do Conselho l'lacional do Trabalho & . tj} 
• 

Elias odrigues Fernandes, em resposta ao offi

cio 1589/36 de 20 de l~ovembro de 1936, vern declarar á v. Ex. 

que já tendo produzido sua defeza por escripto, no inquerito 

administractivo instaurado na The Rio de Janeiro Tramway Ligh~ 

& Power Co . Ltd., desiste do prazo constante do referido offi 

cio, requerendo sejaapresente junto aos autos para constar. 

P. deferimento 

~ o&r~ /J._-Jr fjJ~- IJJC 

~ ~ 

' .. \, \, 

' 

c a 1.• 
... 



., I 

' ·· ..... 1 "' G:ral, 

ordein au u/~ • • 3 

Jlm_lf.. ..... d'~~ 

• l 

_ .... "· . ..zente. 

. fd%.tUA ' ~-~ r-i~jof:a;:; . 
Ao Dr. '~ Procur. or · Adjunto 

R de Janeiro, .~ .. e ~ ~---de 19 __ l}<._ 
rocÚ~~o~·· G";;t ···-·-·····"·--

• 
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ASSUNTO 
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IJIJSTEIII DO tiABALHD, 
IIOUIIRIA E COMMEft CIO 

.......... l.a.a ....... Secqão 

C. N. T.-U 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc. 13.770/ 36 

ACCORDÃO 
Ag/CS 

19 ... 3 .... 7 ..... . 

Vistos e relatados, os autos do processo em que 11 The 

Rio de J aneiro Tramway , Light and Power Company Limited" reme t te if! 

querito administrativo instaurado contra o funccionario Elias Rodri 

gues Fernandes : -

Considerando que ao funccionario Elias Rodrigues Fernandes, m~ 

torista da "Viação Exelci or" - Departamen t o do Trafego da referi da 

Empreza -é attribuida :falta grpv e capitulada na letra 2. do art . 54 

do Dec . 20. 465, de 1931 (désidia habitual no desempenho das respe

ctivas :funcções ), e consistente no facto de haver, no dia 21 de Ma~ 

ço de 1933 , por imprudencia manifesta de sua parte , abalroado vio-

lentamente o omnibus de nQ 127 , com o automovel part icular,chapa nQ 

1.746 , de propriedade do Dr. Elias Gréco , do que resul tou a inda sair 

este f erido ; 

Considerando que o inquerito respeitou per:feitamente as no r mas 

p r ocessuaes tre.çadas nas Instrucções baixadas por est e Conselho em 

5 de Junho de 1933 , tendo sido facultado ao accusado l eno dire ito 

de defesa; 

Considerando que , bem apreciadas as p rovas ~reduzidas no in

queri to , fic a cabalmente pa t enteada a p r ocedencia da imputação fei-

ta ao accusado; 

Considerando, com e:ffeito , que , de accordo com as a:ffi r rnaçõe s 

unanimes das testemunhas de accusação , o abalroamente de q e: f oi o 

accusado causndo r> t eve origem na manobra imprudente pelo mesmo accu 

sado effectuada; 

Considerando, tambem , que t ão m ni:festa é a culpabi1ül de de E

l i as·Rodri e,ues Fernande s que a Emp r eza, sem di scuss ão judici al, in-



., 
.u ~ ll.. 

M . T. I. C . - CONSELHO NACIO NAL DO l'RABALHO • ~. /0~ 
P'roc. 13 .770/36 

demnizou desde logo o propriete rio do carro accidentado do s pre-

juizos causados ; 

Considerando, aindn , qu$ a fé de off icio annexada ao in-

que r ito deixa evidenci edo que o Recusado praticou reiteradas fal 

tas no exercício de sua s funcções de motorista; 

Resolvetn os memb r os da ~rimeira Camara do Canse-

lho Nacional do Trabalho julgar procedente o inquerito e autori -

zar a demissão do accusado . 

Rio de Janeiro , 80 de Agosto de 1937 

~~~ ~ljz_ Relator 

Fui presente.: -~ ~~7~ Y4 ~ocurador Geral 

Publicado no "Diario Official" 

-
• 
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SSBF 24 Novembro 

1-1.955/37-13770/36 

Sr. Sup~rint nd nte r 1 d Comp nh1 c rr1s, or e 

Lu do R1o de J ne1ro 1m1t d 

iu r ch 1 Floriano 168 

r n mitto-vos , r os d vidos fins, cop1 

.uthent1c ~~ ' ,.. o , ccord~ o r or r1~ o ~ la Prim 1 c r 

a ste Consel o, s ss"'o de 30 de Agosto ao corrente 
. 

no , nos utoc. tio rocesso m que con-=>t 1nnu rito m1n1s-

tr .t vo 1nst u s :~ o~n nh1' cont o runcc1on -

.ntt ncios s s .ud 
.., 
oes 

( Ov w'AL O SOARES) 

Dir ctor aa s cr t r1 

• 
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oc t1 nt o -.. 
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tt neto s ud ... 
oes 

( OJ lJDO SOARE ) 

Di ctor t1 S o r1 
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Exmo. Snr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho. 

Re bldo r 

Elias Rodrigues Fernandes, no processo n013770/3 

não se conformando com ·a respeitavel decisão que julgou pro

cedente o inquerito aberto pela The Rio de Janeiro Tramway 
' -Light & Powea Co., para dispensar o peticionario, quer da 

mesma recorrer para o Conselho Pleno, fundado nos seguintes 

motivos; 

Este Conselho entendeu provada a de~diahabitual 

-no desempenho das funcções, em virtude de ter o recorrente 

sido accusado de um choque quando na direcção de um omnibus 
. 

da Ernpreza, processo este que em Juizo criminal não teve re-

sultado desfavoravel. 

Ora, um unico accidente imputado aorecorrente 

exclue a argadda habitualidade porque o vocabulo legal tem 

significação de continuidade, e não de caso isolado. 

Por sua vez, não é procedente o considerando 

de que tão manifesta seja a culpa do recorrente que a Ernpreza 

sem discussão judicial, indemnizou o pretendido prejudicado. 

Não vemos como um acto de benignidade de tercei

ro possa importar em prova de habitualidade de culpa que se 

quer atribuir ao r acorrente. 

Ainda merece analyse a pretendida imputação 

de que a fé de officio do recorrente revela reiteradas fal-

tas no exercicio da profissão de motorista. Examine o Conse

lho Nacional do Trabalho as folhas dos outros dirigentes de 

vehiculos da Companhia recorrida e deste confronto verificará 

que a fé de officio do recorrente não é de molde a se tomar 



• 

o mesmo como empregado desidioso e seãeito a penalidade 

· , :. a.ppli~ada. 

Releva ponderar, que numa cidade de 

transito intenso, de ruas estreitas, não é possivel 

~o motorista que trabalha penosamente horas e horas 

a fio, se exigir do trabalhador uma attenção f6ra do 

rasoavel. 

A Justiça do trabalho, para que corres

panda as finalidades pal'a a qual foi c<;?nàtituida, não 
·.• ~ 

pode julgar as reclamaç5es que lhe são affectas por 

por ·uma pr9vá de~ inq~erito vicioso e f~ito a gosto 

da Empr.eza p·atronal interessada. 

t preciso ver que o inquerito a que 

faz referencia a decisão recorrida & consubstanciado . 
numa prova testemunhal de empregados da Companhia, que 

habitualmente, depoem em processos desta natureza. 

o recorrente se reporta atnda as suas 

allegaç~es anteriores, esperando seja dado provimento 

ao recurso para imperio da lei e da 

, ::·. 



I N F O R M A Ç Ã O 

A Egregia Primeira Camara do Conselho Nacional do Tra
balho, apreciando os autos do processo em oue consta in uerito 

.administrativo instaurado pela "The Rio de Janeiro Tr amway, Light 
• 

and Power Company Limi ted" contra ELIAS RODRI GUES FERNANDES, re

solveu, em sessão de 30 de Agosto deste anno (accordão publicado 

no "Diario Official" de 8 de Novembro seguinte) julgar proceden

te o referido inauerito e autorizar a demissão do accusado. 

Não se conformando com a supra citada decisão, o accusa

do - Elias Rodrigues Fernandes - of ferece, na conformidade do § 

4~ do art. 4~ do Regulamento approvado pelo Decreto n~ 24.784, de 

1934, os embargos de Cls. 105. 

De accordo com a praxe adaptada por este C9nselho, pro

ponho seja dado vista dos autos á Empreza em questão, pelo ~razo 

de 10 dias, nesta Secretaria, afim de rue apresente contestação 

aos alludidos embargos. 

Ao Sr. Director de Secção, para os devidos fins . 

Ri o de Janeiro, 17 de Dezembro de 1937 

~~ (leewo. ~ . cU)~ ~~AÃCMActOt 
Off . Adm. - Classe "I" 
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MINISTERIO DO TRABALHO 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

E ND. TE LEG. 
" AGRILAB OR" 

SSBF 

C. N. T. 26 

~w e/e ~-u~·,_,o, ........ 24 .... n!e ........ Novembro .... ... 4e ~9-Y ... . 7 

N.0 •. •.. •• • 1.~1 .... 9.5.6/3.7.- l3 . 770/36 

Sr . ~lias Rodrigues Fernandes 

a/c do Dr . Mayr Ceraueir 

rrua S~te de et embro n~ 48, l~ and'lr 

1 o de J8neiro 

Pelo presente, levo ao vosso conhecimento que 

a Prim~ira C' .m8.ra do Conselho Nacioncü do TrabalhO , pre

ciando os autos do processo em que consta inqu rito admi

nistrat ivo c~ntra vós instaurado pela "The qio de Janeiro 

Tr·mway, Light and Power Company Limited resolveu , em ses

são de 30 de Agos to do corrente anno, - accord;o publicado 

no Diario Official de 8 deste mez - julgar p ocednnte o re

ferido in uerito e autorizar a vossa demissão . 

Attenc1osas saudações 

( OS TALDO SOA l:ffi:S) 

Director da Secret~ria 

.. 
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MINIST~RIO DO T~,:.~~LHO, INDÚSTRIA E COM~RCIO ' 

CONSELHO NACI,'ONAL DO TRABALHO 

RIO DE .JANEIRO, O. F 

R.io de ,Tnneiro 

... 

)1 
I 
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JUNTADA 

Nesta data , junto aos presentes AUtos a de 

embargos apresentada pela Companhia de CArris , do 
Rio de Janeiro Limita da . ;Í/."""' 

1ji/iltl1'/l l'ef!JIIff 
Of. Adm. Classe nK" 

• 
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CoMPANHIA DE CARRIS, Luz E FoRçA Do R1o DE JANEIRO, 

I 

' 
J fj / 

~ .~ 
~1~t 

'~ & 
b 

(THE RIO DE JANEIIIO TIIAMWAY , l l \)HT ANO POWER Co .. LTD. ) 

RIO DE JANEIRO, ..... ll ..... DE ..... .MarÇ.O ........................ . 

CIFC- 15. 

EXmo. Sr. Presidente do Cpnselho Nacional do Trabalho • ... 

RazÕes de contradita aos embargos inter
p6st os por ELIAS RODRIGUES FERNANDES, nos 
autos do Processo n° 13.770/36. 

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

Não poderá o venerando Conselho Nacional do 

Trabalho tomar em consideração as razões do embargag 
N 

te, porque improcedem ex-vi-legis e nao correspondem 

á verdade dos fát'os, como adiante se provará : 

Diz inicialmente o embargante que 

- " o Conselho entendeu provada a sua,.,desidia 
habitual no desempenho das funcçoes, em 
virtude dele ter sido, .. acusado de um cho
que, quando na direcçaç de um oniõüs . Ora, 
um Unico acidente exclue a arguida habi
tüa11dad~, porque o vocábulo l~gal tem si 
gnificaçao de continuidade e nao de caso 
isolado "· 

Não colhe, porém, a argumentação, pois, no 

inquerito administrativo a que foi submetido, ficou 

justamente provado ter o embargante incorrido na 

pratica de reiteradas falt as noexercicio de suas 

funcçÕes, todas devidas á sua manifesta imprudencia. 

Basta que se examine a sua fé de oficio 

(doc. de fls.) annexada ao dito inquer1to, a qual e 

videncia - conf6rme bem salientou esse Egregio Con

selho - "que o embargante praticou reiteradas faltas 

no exercicio de suas funções". 

Relativamente á falsa e repetida alegação 

de que 

- "o inquerito administrativo a que foi submet 
tido é vicioso e feito a gosto pela EmpreZã 
embargada", 



> ' 



- 2 -

já esse Colendo Conselho destruiu por completo ess 

subterfugio do embargante. 

o 2° considerandum do ac6rdão embargado é 
. 

taxativo a esse respeito : 

- " o inquerito respeitou perfeitamente ~s nor 
mas processuais traçadas nas Instruçoes bãl 
xadas por este Conselho em 5 de Junho de 
1933, tendo sido facultado ao acusado PLENO 
DIREITO DE DEfí'ESA". 

"" Como se vê, o embargante em suas razoes , na 

da mais faz que se cingir a versar uma literatura ex 

tra-fátos para , com especial fertilidade de imagina-
r.. 

çao , invocar nulidades do processo e atentar contra 
"" a lisura com que procedeu a Comissao de Inquerito e 

contra esse Egregio Conselho, que o julgou legal. 

A vista do expõsto, é de esperar que o ven~ 

rando Conselho Nacional do Trabalho despréze as ra

zões de embargos de fls ., apresentadas por ELIAS Ro

DRIGUES FERNANDES, por falta de fundamento , c orno é 

de inteira 

JSB/NCE 

JUSTIÇA 
Rio de Janeiro, 11 de Março de 1938. 

?? ~ 
J. M. Bell 

uperintendente Geral . 

" 
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R i 9 ... de ... Jane i.r..o ... Tr.amway ... Light .... and .... P.o:w:e.r. .... C.ompany .... Limi.ted ~· .. , .em . .a.ten 

çao .. aos ter.mos .... d.o .... o.fici.o .... .d.e.s.ta .Se.cr.e.taria .cuj.a .copia .... se .v.~ ...... á .... . 

. fls. . ... l07 , apre.senta .cont.es.ta.ção ... aos .... mencionados .. embargos .......................... .. 

.. ... .... ...... ................... ..... ;:I;S!to. P.ost.o , .. P.~s. .so ... o.s. .. pr.esent.e.s autos ã .. do 

... Sr. ........ P..ir..e.~Q.r ..... d.e..s.ta .... S.e.c..g.ão .. , ..... pr..ap.ondo .... o ..... encaminhament .... do ... 

... ás ..... aut.oridade.s ..... super.i .o.r .e.s ....................................................................................................................................... .. 

.. ~: 1)#liil1Jitft<i)lle".'"'" .'"/. . .. ...................... . 
.... ...................................... ................................................................ .Of ...... Adm ....... .Class.e ..... 1. 1.K~.~ ............................ ) ........................................... _ 
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Proc . 13 . 770/36- The Rio de Janeiro, Tramvmy, Light and Povrer Co . 
Inquerito administrativo contra "lias l odrigues 
Fernandes . 

A Egregia la . Câmara , por a córdão de fls . 101, jul

gou provada a f'alta grave cometida por '"'lias odrigues .B'ernandes 

e assim autorizou a sua demissão . 

Contra a decisão apresenta o interessado o presen

te recurso de embargos á fls . 105 , ue está dentro do prazo legal . 

materia do recurso é merrunente infringente do ju1 

gado e nada se alega que destrúa o ac6rd o e o parecer da procura

doria geral á fls . 98 v . 

O recurso invocado desobedeceu inteiramente o § 40 

do art . 40 do dec . 24 . 784 , de 14 de Julho de 1934 . 

Não ha assim nenhum documento novo que justifique 

a alteraçao do julgado . 

1 eportando-me ao parecer de fls . 98 v ., opino· pela 

improcedencia do recurso . 

io,1 del:~~=de 1938, ' 

Procurador Geral ~ 
SF/ t/J? 

~ 
•• 

.. 
l I 
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~~~~D P ROCESSO N ............. .. . 
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DATA DA DISTRIBU
1
1y AO 

f ............................................................ __ ............................... ,."i''"" .......... ................................................................................... . 

DATA DA SESSAO 

RESULTADO DO JULGAMENTO 



MIIISIUIO DD TRABALHO, 
INDUSTRIA E CDMMERCIO 

........................... Secqão 

C.N.T.-25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

ACCO RDÃO 
A/JP Proc. l3.770/36 

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

VI STOS E R ATADOS os utos do presente processo 
.... 

em que sao partes : Elias Rodri gues Fernendes , como emb~rg.nte , e 

a Compe.nhi a de Carri~P, Luz e F, orça do Rio de J aneiro , Limi t ad , C.2, 

mo emb~rgedn : 

Elias Roarigues Fernan es int rpÕe emb r gos à d~ 
- , ~ ' eis o da Egregia Pftimeira Camo.r de 30 de agosto de 1937 , que , a 

vista dos r esul t dos do inquérito adminis trnt ivo , desÍdia hebit~ 

al no desempenho das r ~pectivas funçÕes , autorizou a 11 Companhia 

de Carris , Luz e Força do Rio de J aneiro , Limitada 11 a dispens 
, 

lo do serviço . 
.... 

Alego o suplic nte , em as re.zoes de fls . 105 , que : 
, 

a ) - a pro va dn de si dia se fez por 11 t r o r corrente sido acusa-

do de um choque qu ndo nu direç-o de um onibus da presa , p:vocesso 

êste que em Jui zo Criminal não teve resul t f'dos desf vor~:weis 11 ; 

b ) - "um único cidente imputPdo ao r o;:, corrente exmlue a rguida ha.

bi tue.lidade porque o voe ' ·oulo leg 1 tern significfl.çÉÍo de continuida

de , e não de c::1 so isolado "; 

c) - 11 não é procedente o considerando de que tRo ma.nifest seja a 

culpa d.o recorrente que a Empresa, sem discussão judiei 1 , indeni

zou o l)retenàido prejudicado 11 , po rque, decl rp , "n-o vemos como um 

eto de benignid de do terceiro possa importar em prov àe habitu -

liêiade de culpa que se quer atri"ouir ao recorrente "; 

d) - "merece nálise a pretendid.a imput ção de que a fé de of.Ício 

do :reco:r·pente revela rei taradas f nl tas no exerc:Ício da profissi\o de 

motorista 11 , pois , se confront da com 11 s folhas õ.o s qut "Os dirigen-

tes de veículos da Companhia 11 , logo se "verificar· ' que f é de of i-

cio do recorrente não é de molde se tom r o mesmo como empregndo 
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desidioso e sujeito à penalidade aplicada ll; 

e ) - f inalmente , que não é ad.missi vel a 11 pr·ova de um inquérito vi-

cioso e feito a gosto da preza patronal int r~::ssada ". 

Considerando que a folha de ru1tecedentes do embor-

gante, atendido penas o periodo que se estende de 25 de me.l,ÇO de 

1927 a 21 de margo de 1933 {f ls. S9 e 90 ) acusa , entre outra s , as 

seguinte s ocorrências : quatro ~tropelamentos, inclusive um que de

terminou a morte da vÍtima; se te abalrroamentos; diversos fe.tos de 

nature za vÁ.r ie., não faltando um caso de ·desordem; 

Considérnndo , ~onsequentemente, que a prova de. de

s:Ídi não se fer. por 11 ter o recorr ente sído acusado de um choque 

qu ndo na. di:t eção de um onibus da. mpres 11 , nem emprestou a "um 

Único acidente ", conforr e se insinua, 11 a signific ção de conti

nuid de 11 que por sua vez , n - o avultou porque "a Empresa , sem dia-

-cussao judicial , indenizou o pretendido prejudicado ll; 
, 

Consider ndo que a invoca a e.no.lise , e qui valendo 
, 

ao cotejo de assent vmentos , nenhum e eito poder produzir , atenden-

do- ee a que o 01 us de. comprove <~ão pertenc e o. quem al g . que , contra.-

I -di t ori arnente , S!:'Crifi can o qunlquer investigeçao, si contentou desta 

feita. em pur amente aleE;ar ; 

Qon'sidernndo , emfim , que , s egundo documenta. o pro

cesso , o inquérito administrr ti vo , longe de 11 vicioso e feito a gosto 

da. presa 11 , obedeceu a forma . legal, satisfnzendo os re·quisi tos e 

formalidades da port aria de 5 de junho de 1933; 

Consider ndo , aind , que a dout Procu~ ecloria Gel'nl , 

apreciando os embargos opin pela eu rejeição , porque n-o contem 

documento novo , nem articulam matéria e di ~eito ; 

RESOLVEM os . embros do Conselho Nacional do Treb~-

l ho , reunidos em sessão plena , desprez improceden-

tes . 

Rio de J aneiro , 

Fui presente ~ Procurador eral 
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CN/ • 

1-1.483/38-13.770/36. a de Setembro de 1. 938. 

Sr. Supertntendente-Oeral da C1a. carr1s,Luz e or

ça do Rio de J ne1ro. 

Rua rechal Floriano. 

Nesta. 

Incluso, vos remeto, ra os d Vl.dos 

nns, copia d vidamente auten i cada. do ac6rd"' o pro!! 

rtdo pelo cons lho ac1onal do rabalho, 
N 

sessao -

plena de 20 de Abril p. passado, nos autos do proces

so e ~e são partes e b rgante e embargad , res ~c

t1vamente, Elias Rodrigues Fer ndes e ssa ompanh1a. 

, 
Atenciosas SSUdaqoes 

Castilho ) 

Diretor s cretar a, Interino. 
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I • 

1-1.464/38-13.770/36. 8 .de Set bro de 1.938. 

Sr. El1 s ~odrl es Fernandes. 

A/C do r. ayr c roue1ra. 

Rua 7 de Setembro, 48 - 1 o A a.r. 

e ta.. 
1111 

Comunico-vos, para os devidos fins, 

e• o Conselho ac1onal do alho, reunido 

ses ·o plena em 20 de Abril p. ssado, r.e-

, sol v u despresar os embargos ue 1nterpuzestes 

á resolu~ão da. l a . cama , e julgou proced~ 

te o 1nouer1to aãm1n1str tivo a oue respondes

tes · na Companhia. Carris, Luz e Força do o de . . 
... 

. Janeiro, para autorizar a vossa de 1s dos ser 

viços pelos fundamentos do acórdão Ubllcado no 

"·Diário 0!1cial" de 22 de Agosto findo • 

... 
Atenciosas saudaçoes 

• de ) 

Diretor da Secret ria, Interino • 

• 



MINIS T E R IO D O TRA B A L H O , IN D ÚST R IA E C OM E R CIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

C /MP . 
RIO DE JANE IRO, O. F. 

1- 1 .•. 46.4/38- 13. 770/'36 . 8 de Setembro de 1 . 938 . 

Sr . Elias qodrigues Fernandes . 

A/C do Dr . Mayr Cer rueira . 

Rua 7 de Setembro , 48 - 1° Andar. 

Nesta. 

Comunico- vos , para os devidos fins , 

que o Conselho Nacional do Tra alho, r eunido 

em sessão plena em 20 de Abril p. passado, re

solveu despresar os embargo que interpuzestes 

á resolu ,ão da la. Camara , que julgou proceden 

te o in uerJ to administrativo a oue respondes

tes na Companhia Carris , Luz e Força do qto de 

Janeiro, par auturizar a vossa demissão dos ser 

viços pelos fun ame tos do acórdão publicado no 

"Di rio Oficial" de 2.2 de Agosto findo . 

Atenciosas Saudaç ões 

) 

Diretor da ecretaria, Interino • 
• 



.......... 
C. N. T.·32 

~t; ~~ t'). 
~~ 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
( MINISTERIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMMERCIO) 

S. P. 
m._k-J:.~-4º-~L~.e . 

A/C DO DR. rlAYR CK:1QJTtiTRA . 
---~----- ~----- -- -· ··· ·· · · ··· · · ·-····· ····················-···························· .. ··············-·······---------------- -------------------- ------··········-···························-······················---.-····-·······································-··· 

i • 

----- 'rtT~ 7 DE _$._r.;_Thl~JJO L .. 4:8 -_ _1_~---A~TJJAR. _______________________________________________________________ ____ . ---- -----·---- ------------- ----

322181 

Da Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho. 
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Exmo. Snr. Ministro do Trabalho, 

Elias Rodrigues Fernandes, V.Ex 

recorrer da decisão proferida pelo Conse do Trab~lho, no 

processo n2 3 .. 996/~3~" pelos motivos a exp 

O recorrente, foi demittido da Cia Light, depois de dez 

annos de serviços na empreza, onde até então, servira a contento. 

A Cia., que primeiramente o demittira sem inquerito, o fez 

instaurar por decisão do Conselho Nacional do Trabalho, e num simulacrc 

de provas, fez o arranjo que justificou a demissão do recorrente. 

De nada valeram, quer a jurisprudencia do Conselho, de que o 

inquerito s6 p6de ser feito dentro de seis mezes da falta imputada, 

quer a arguida parcialidade do inquerito, como ficou evidenciado nas 

razões de defeza apresentadas pelo recorrente, quer a circumstancia de 

inumeros motoristas da Empreza, terem muitas mais faltas punidas pela 

Inspectoria do Trafego, relativamente as imputadas ao recorrente, de 

nada valeram os argumentos irrespondiveis apresentados na sua defeza. 

Firmou-se um principio, dentro do qual não existe mais esta

bilidade de emprego, os dez annos de serviçi que deviam dar ao emprega 

do da industria ou do commercio a segurança do emprego, destroa-se pe

la insegurança do inquerito administrativo . 

Nestas condições não era possivel deixar de trazer ao conhe

cimento do titular do Trabalho, o esbulho de que foi vitima o recorren .. 

te, afim de que, como sempre, seja feita a costumada 

JUSTIÇA 
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M. T. I. C.- CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc. 13.770/36 - ~he Rio de Janeiro Tramway Light and Power co. Ltd. 
/DE remete inquerito contra Elias Rodrigues Fernandes. 

PARECER 

O recurso invocado é inaceitavel, porque as decisÕes do 

Conselho Pleno, proferidas em virtude de recurso de embargos, são 

de ultima instancia -a t . 42 § 52 do Dec. 24.784, de 1934; 
, 
e o 

caso do presente processo. 

Quanto ao mérito o assunto já foi tambem apreciado nos 

acordãos recorridos. 

Opino se remeta dev~damente informado, os autos ao Exmo . 

Sr. Ministro do Trabalho. 

Rio de Janeiro, 22 de de 1939 
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M . T. I. C.- G A B IN ETE DO MINI S TRO N.B. 

D.G.E. 18.047-1938 

The Rio de Janeiro Tramway Light and Power cg Ltd. 

Inquérito contr Elias Rodrigues .Fernandes. 

P A R E C E R -------

Os fundamentos do acórdão de fls. 117 do Conselho 

-Pleno mostram que o recurso nao merece provimento. 

Rio, 14.4.1939. 

a.) Oliveira Vianna 
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M. T. 1. C. - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

A/M"' . 

1-1 . 29,1/ 3 . -1 3. 77 1 .. 

Sr . · i r s · odr1gucs "~ern~ des 

Aj.., . ("11.n 1 c ~ to dos Empregados da 'L1ght 

e companhias Associadas. 

Avenida Lauro Muller no 98 

Rio de Janeiro 

.. (' ' , .. ·~o 
. I "' .~ I 

· .... 1 ' J:· •) ' . \" , 

c .ern <lo Sr 

pro f1 1 t3. no 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO, INOÜSTRIA E COMÉRCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

RIO DE .JANEIRO. O . F. 

~-~-+.• 294/39 

snr. Elias Rodrigues Fernandes 

A/C do' Sindicáto dos Empregados da Light 

e companhias Associadas. 

Avenida Lauro MUller no 98 

Rio de Janeiro 
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MINIS T ~ RIO DO TR ABAL H O, INDÚSTR IA E COM~RCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

MA/WF. 
RIO OE .JANEIRO, O. F. 

1- 1 . ?.~4/39-13 . 770/36 . 7 de Jul ho de 1939 . 

Sr. Elias Rodrigues Fernandes 

A/C . Sindicáto dos Empregaqos da L1ght 

e companhias Associadas. 

Avenida Lauro MUller no 98 

Rio de Janeiro 

Levo ao vosso conhecimento, de ordem do Sr. 

Presidênte , cwe o Sr. Ministro do Trab~lho, Indústria e 

Comércio , tendo presente o recurso nue interouzestes ~ 

decisão do conselho Nacional do 1'rabalho, pro ferida no 

processo em nue consta inruérito administrativo contra 

vós instaurado pela "Rio de Janeiro Tramway Light and 

Power Company , Limited" , exarou , em 20 de Abril p. fin 

do , o seguinte despacho: -

"Como parece ao Consultor Jur:ídico . 

Mantenho o acórdão ruestionado . " 

saudações 

( Oswaldo soares ) 

Diretor Geral da Secret aria 
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Exmo. Sr. Dr. Ministro do Trabalho . 

a lf. ». r 
&tl-?·JJ 

_/----(?~" 

Elias Rodrigues Fernandes, vem respeitos amente perante V. 

Exa. pedir reconsideração do respeitavel despacho proferido no 

recurso interposto da decis o do Conselho Nacional do Trabalho, 

I constante do processo n2 3.996/33, que julgou legal a demiss o 

do supplicante da Companhia Light. 

Serviu de fundamento para demissão do supplicante, o f a ... ·' 

cto de annotar a sua folha de antecedentes na Inspectoria do Tra

fego , algumas infracÇões de vehiculos, pretexto de que lançou ~o 

a Companhia, para desligai-o dos seus serviços , como motorista. 

Di ssemos pretexto , porque a Companhia Light, mantám em 

seviço motoristas com muito maior nrnnero de in:fracções de trafe

go , convindo accrescentar , que mesmo que o motivo encontrasse 

justificativa para impedir o supplicante de dirigir vehiculos, 

mesmo assim, poderia lhe ter sido dado outro serviço evitando o 

desemprego de um funccionario de r~is de dez annos de casa. 

Do processo consta uma folha de revista officiosa da 

Companhia , por onde se constata que um anno antes, era o suppli

cante apontado corno empregado modelar . 

A verdade é que, s6 depois de ter o supplicante se syn

dicalisado , tornou- se elemento indesejavel a Companhia , que arti

ficiosamente , burlou a lei que dá estabilidade aos empregados . 

Appellando para o alto espírito de Justiça que preside 

os actos de v. Exa . , o supplicante traz novamente o caso a exame , 
• 

requerendo que , reconsiderado o respeitavel despacho proferido, 

seja determinado a reintegração pleiteada . 

~ d~b-2/- ,?~.J/estes termos 

/ e I ~ - P. d/fe~~n~~:o~ 
~R~~j 
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Proc . 13 . 770/36 - The Rio de J aneiro Tramway Licht and Power 
Co . Ltd . 

/ EB. Inquérito administrativo contra El i as Rodri -
gues Fernandes . 

PARECER 

A informação do Sr . Diretor da la . secção esclarece 

o caso . 

Todavia é de se consider ar ue na petiçao de fls . 138 

o interessado declara completamente o objeto do recurso , alegando 

~ue a sua demissão decorre de fato de se ter sindicalizado . 

l!.:s t a feição do 'caso não pode ser tr:. t ado neste proces-

so e se o interessado tem provas ~e demonstre a verdade dessa ale -

gaçao, deve promover r. p1·o cesso regularmente , reclamando perante 

o Depart amento Nacional do Trabalho . 

Este é o meu parecer , devendo 

a alta deliberação do Sr . Ministro. 

ser o processo sujeito~ 

Rio de Janeiro , 24 de Novembro de 1939 . 

• 
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WSF 

1-~S 0/4 O P. 13. 770/~6 

Snr. Elias Rodrigues Fernandes 

A/O do Centro doe Operários e Empregados da 

L1ght e Companhias soo1adas. 

Ry.a ~ aia :Laçerde., 46 - Rio 4e !lane1ro, 

Levo ao ~oaso conhecimento~ 

\ . 

\ 

de ordem do snr. Pre-\ 

eidente, que o Snr, in.istro do Tra'balho, Ind-dstria e Comércio; 

tendo presente ~ pedido de reconsideraçlb do despacho por v6a 

formulado no processo ref r ente ao inquérito administrativo a 

que respondestes na "Rio d.é Jane1ro Tl"am ay Light and P·ower 

Odmpanr; Limited", ex~ou, em 20 de dezembro. pr6ximo findo, 

o seguinte despacho :" Nada mais h4 a reconsiderar. o aoéSrdlo 

de :f'ls. ll7/ll8 analisa o motivo determ1nant.e da diapensa do 

reclamante que se enquadra na legisl ção vigente. Mantenho pois 

o despacho de s. 132. tt 

( Os ldo Oo ' ·s ) 

Diretor Geral da Secretaria. 

lt 
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