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ANNEXOS 



COMPANHIA FORÇA E LUZ NORDESTE DO BRASIL 
; 

'·Praça Floriano Peixoto 

HO NACIO L DO TRABA EnclcrcQo Te legrnphico: 

LUZ, MACEIÓ 

Caixa Postal N.o 18 cd~ _J_-_d!i_g'j3 
ALAGOAS BRASIL ~-_..- '2.Lae J (). 

TodR corr eponcl ncin deve ser cllriglcln no Gerente 
A!! Communicntions to be nddressed to the llfnnoger 

• 

• Snr. reaiàent do Conaeiho •aoional do T b rho 

lU.ô de .Janeiro 

obediencia pare 1nquer1to adminietr -

ti o de que trat o rt. 53 doe Decreto .465, de ~Q e Outubro 
• 

de 1931. 21.081, d 24 de Fevereiro d 193 , temo honro de r!_ 

m ter a V. Exci • o inquerito que e procedeu nesta Companhia 

sobre a falta oometid pelo o~erario carpina Franciaco Severieno, 

qu.e repetidamente abandonou o -eu erviço, aan nenhuma oomunicaçao 

ao eu auperiorea. o proce o v i instruido com os documentoa 

~reaentado ~or ambaa a partea. 

O sua folha de antecedent ao 

sue cadern,ta de empregado • 

• Aguard ndo a deci ao do Egregio Con elho, apre entamoa 

v. xcia. os no soa proteatoa de eleva conslde):tlção. 

S Úde e fr ternidade 

/ -V'~-- . 
~ " j . IZ/'~~ 

ANEXO I tJm ~roc o. Gerent 

• 
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COMPANHIA FORÇA E LUZ NORDESTE DO BRASIL 

Praça Floriano Peixoto 
E ndor ço Telegrapllico : 

LUZ, MACEIÓ 

Caixa Postal N.o 18 

ALAGOAS BRASIL 

Toda corrospontloncla dev e se t· dirigida no G rente 
Ali Communicn tions to be ntldressed to tlle .Mnnuget• 

---· --- ·---

(C O P I A ) 

MACEIÓ, ~ de <:Xl.t\lbro d 1~33 

• 

PORTARIA 

A Companhia Força e Luz Nordeste do Brasil, por seu pro

curador e gerente abaixo a nado, denuncia o operario carpina F~ 

cisco Severiano (chapa no 38) por ter aban~onado o seu serviço du

rante 15 dias, sem dar a menor satisfação a seus superiores, inclu

sive o mestre de sua oficina. O mesmo operario foi visto pelo Snr. 

Izidio .Oliveira, chefe das Oficinas mecanicas da Companhia, e pelo 

empregado Al~andre Campina na noite do dia 23 de Setembro P• paa

sado com uma barraca na festa do P&ço, arrabalde desta cidade. O 

mesmo mestre da Oficina alega não ser esta a primeira vez que este 

operario comete a mesma falta, tendo sido transferido de uma para 

outra secção pelo mesmo motivo. 

Em obediencia ás instruções que baixaram com os Decretos 

20.465, de 10 de Outubro de 1931, e 21.081, de 24 de Fevereiro de 

1932, resolve nomear a seguinte comissão apuradora: 

1) Pedro Rodrigues Barbosa 

2} Euzebio de U~lo 

3) Waldemar Buarque 

sendo o Snr. Pedro Rodrigues Barbosa presidente, o Snr. Euzebio de 

M~lo vice-presidente e o Snro Waldemar Buarque secretario. 

Maceió, 4 de Outubro de 1933 

C ANHIA FORÇA E LUZ NORDESTE DO BRASIL 

(a) s. F. Goodwin 

Gerente 
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o "rm. 217 
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MEMORANDUM 

PARA 
·• Croo d win-cerente 

DE 
I. 01. i ve i ra-Dep . t:a t .Rodante 

r . "'te I3r.:C'I~il~l:a. 
COMPANHIA 

• 
.0 .. ~ .. 

c~ •••• cosTAL N.• .... k .... 
Sl33 

ASSUMTPO Abandono de serviço 

• • 

Levo ao vosso contJeci 

operaria c rpin ,l.· anci sco Severiano (Chapa N. 38) abandonou 

ç:o á 15 dias sem dar a menor satisfação e foi victo na festa do poço . . .. 
com uma barraca por mim e pelo o empregado Alexandré cam ina : d igo - vos 

m· is, que não é a primeira vez que isto acontece , pois 

já foi tranGferido desta seção p ra outras , devido 



Form. 2•M . 
COMPAN FORÇA E LUZ NORDESTt.. DO BRASIL 

I'lmo. Snr. "~ ......... llll.AR 
ecretorio da 
elo operario 

ST 

Caixa Postal N. o 18 

MACEIÓ ALI\GOAS 

cei , 2l Oumbro de 1933 

uer1 o dbre a ~ • a cometid 

Levo ao vosso oorihecimento que, . ten o o • Pedro 

Rodri6ues Barbas pedido diapens da Comia ão O inquer to, e 

gando afaseres extraordinario no momento tua1, o veu 

Gerencie nomear o nr. Antonio da Silv Campos, mecanico, o 

qual aceitou a esignação, conforme carta junta. 

a 

Para eacl rec ento da Comi a:o de inquerito j nt -

mos um atestado do no o medico Dr. einaldo me, p lo ual se 

verifica que o referido oper rio durante a sua au encia do r-

.. v ço nao procuro o medico. 

anexo • Gerente 



/:; w. !}c (_ 
c&omftPm~ tfkcJ"~. 

. . eJ6,__aee.Jr 2/ de. ~lw-o4 
/9:};}. 

r/{f!!!w ~ Jfrfj~~~ 
r&-o(l'h /1-e!a..e,a:."'<>- u ccmfe<- ele 
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MEMORANDU·M DO ESCR~PTORIO 



• 

• o~ vinte e Gois dias co mcz de Outubro 'e 1933, reuni os no 
• salão a· C ixa de Pensões , c i o ~rQ este f i m, os lliembros 

da Comissão ..L\ntonio G~;U ..... il v· Campos , prcs ir an t e ; mro.ri.. .. no 

..Lth<..ya , v·ce- presi , te e \.ala.e ar a.e en onça Buc.rq.u, se-

cret rio; o senhor Pr e~i~ ntc rr núou o • cret~rio L leitura 

da portaria da gerencia u~ Con nhi ~ , ~ os nooeou para fazer 

p~rte da comissão apuradora. Em seguida o br. Presidente ae-

signou a sala da Caixa de Pensões, contígua ao edific~o em 

que funciona o escritorio Gentr~l desta Companhia, para audi-

encia ~o acuscoo, no dia 23 de3te mez , por si ou as s1 ·tiuo 

D .üo s acvogado, bew como das t estemunhas aa acusação, o que 

foi feito verbalmente, por ser mais facil do que por carta. 

Do que para constar lavrou-se a presente ata , cue vae a ... sinudr.. 

pelos membros . 

Pr esiaente 

Vice-Presi nte 

t:,ecrctario. 



ATA DA la. RbUNIAO lJA COMI AO JUJU ALORA DA .f:i'ALTA CQM.I!,-

TIDA PELO OP.b:RA IO CARPINA SR. FRANCibCO b.c,V.I!,RIANO • 

• 

• 

Ás 1? horas do dia 23 ae Outubro ó.e 1933, no Sã.lão àa Caixa 

de Pensões e Aposentadorias, nesta cidade de Macei6, compare

ceram os Senhores Antonio da ilva Campos, presiaenteT Seve-

riano Athayde, vice-presidente e vvaldemar de v enàonça. Buarque, 

decretaria; mandou o Sr . Presidente que o Secretario lesse a 

portaria da Comyanhia, em a qual aenunciava o operaria carpina 

Francisco everiano (chapa nQ 38), por ter o mesmo abandonado 

o serviço a 15 aias, sem.dar a menor satisfação a seus superio

res, inclusive o mestre aas Oficinas em que trabalha e o mes

tre carpina da sua seção . A mesma Companhia apresenta. como 

testemunhas os oenhores Iziaio ae Oliveira., chefe das Oficinas 

Mecanicas e o operaria Alexandrino Campina . O Sr . Secretario 

faz ver que a portaria aa Comp·nhia nomeava os Senhores Pedro 

Rodrigues Barbosa, Euzebio Mêlo e 'aldemar de l~ en onça Buarque, 

tenao pedido seu afastamento aa comissão, alegando motivos su-

periores, o Sr. Pedro Rodrigues Barbosa, e sendo recusado pelo 
. 

denunciado o Sr . Euzebio Mélo, sob alegação ae que era seu ini-

migo, a Companhia designou os Senl res Antonio ãa SilVP Campos 

e Severiano Athayde, para substit~i-los . A Com &nhia empregado

ra faz juntada de um atestaao do Snr . r . Reinalao Gama, meaico 

oficial da Caixa de Pensões e A Josenta orias, declarando· que o 

denunciado Francisco Severiano não compareceu ao seu consulto-

rio, nem em sua resiaencia no pcriodo e 11 Setembro á 4 de 

Outubro do corrente ano . Como tambern nilo recebeu aviso algum de 

pessoa de sua familia , pedindo os seus serviços profi sionais 



para o referido aenunciado. O r. Presidente manaou apregoar os 

nomes do acusado e das testemunhas . Estando presente o oenuncia-

do, foi, por ordem do Sr. Presidente, qualificaoo. O Presidente 

fez-lhe as perguntas do regulamento, ás quais responaeu:-

Que não vinha acompanhado ae aavogado por não o ter, nem tão pou 

co pelo ão sindicato a que pertencia, por ter sido este dissol

vido, por motivos que não sabe explicar . Declarou chamar-se Fran 

cisco Severiano, com 34 anos e idaae, reside á Rua 11 Iris Alago-

ense" numero 239, ser casadó, ter a profissão ae carpina; que 

trabalha na Comp&nhia desde lQ de Fevereiro de 1922, contando, 

pois, 11 anos, 9 mezes e 22 dias de serviço. Em seguida o Sr . 

Presidente mandou ler a Portaria aa Companhia, expõe-lhe os mo

tivos que levaram a Companhia a dar a queixa de que se trata e 

pergunta-lhe si tinha motivos para alegar em sua aefesa . 

esponaeu que ignorava completamente até agora as edidas que 

haviam sido tomadas por faltas como em que se achava incurso; 

que trabalhou, no seu serviço, at'é o dia 12 de t:>etembro proximo 

passado; que no dia seguinte achou-se Goente, com inchações nas 

pernas e nos pés; que como aas v~ses anteriores em que lhe apa-. 

receu este doença resolveu tratar-se com :remedios caseiros, dis-

pensando, desta maneira, os serviços do facultativo contrataoo 
"V' 

da Caixa de Pensoes e Aposentadorio.s; que assim proceaeu por 

julgar ser pas ageiro o seu estaao ae saúde, motivo pelo qual 

deixou ãe avisar aos eus superiore$ no aia em que aaoeceu; que 

·somente no dia 28 do citado mez se julgou completamente restabe-

lecido e de sa maneira oderia volt-r ao seu trabalho; que che

gando á Estação de Sinimbú (onde estão instaladas as oficinas 

da Companhia) foi-lhe recusada permissão para trabalhar pelo Che

fe das ·mesmas oficinas, e tendo n r ste mesmo dia se apresentado 

ao Gerente, este n~da poude fazer, em virtude da aenuncia apre

sentada pelo Sr . Izidio Oliveira, na vespera, ou seja no aia 27; 

que não provou naquela oca ião que estava . oente, com atestado 

medico da Companhia, que era então do Dr . Manoel Oiticica,porque 



o Snr. Izidio Oliveira recusou, alegando que aquele atestado 

nào tinha nenhum valor. (O denunciado apresenta o mencionado 

atestado, que vae junto a este processo); que este fato tinha 

sido testemunhado pelo r. Erard Jambo, n ão secre 
• 

Chefe das oficinas de Sinimbú; que tinha plena convicção de 

que tudo que se estava passando com ele era motivado pela pre

venção de . todos os seus chefes ae Sinimbú; que as suas outras 

faltas tinhão sido porque~erdia o ponto, ficanao dessa manei

ra impossibilitado de trabalhar aurante o dia; que não tinha 

outro meio de vida a não ser o emprego, o qual sempre desem~e

nhou com honra e sem cometer nenhuma falta; que aesde o dia em 

que foi recusado de trabalhar, ou seja desde o dia 12 de etem

bro proximo passado, que não ganha dinheiro, por não ter outro 

meio de vida a não ser o seu oficio} que esse mesmo desempenha

va na Companhia ha quasi 12 anos; que quanto a sua permanencia 

em uma barraca na festa rural do arrabalde co Poço, era verda-

de, porem que/ mesmo nessa ocasiã'7 se encontrava aoente e que 

tinha mostrado ao 

em que se achavam as suas pernas e seus pés; que nesta ocasião 

tinha sido aconselhado pelo mesmo colega a ter um certo repouso 

que a referida barraca pertencia a uma pessoa sua conhecida,sen 

do ele apenas um interessado; que podia provar a sua doença com 

atestados expontaneos fornecidas por pessoas de seu conhecirnen-

to e seus visinhos, os quais haviam sabido do inquerito contra 

a sua pessoa; que aleumas destas pessoas foram as que lhe mi

nistraram remedios. Perguntaao ainda porque costuma sempre fal-

tar ao serviço, o que era comprovado pelas constantes reclama

ções de seus supreiores, respondeu que, como já havia dito an-

tes, as suas faltas eram motivadas por sempre perder a hora re-

gulamentar do ponto . Perguntado si não podia apresentar teste-

munhas em seu favor, declarou que não podendo os seus vivinhos 

comparecer, por motivo de suas ocupações, solicitava aos mesmos 

as suas declarações por escrito . Apezar de não estarem reconhe-



cidas as firmas Qas testemunhas, o Sr. Presidente resolveu man-

dar junta-las ao processo, para não cercear, de qualquer modo, 

a defesa do acusado. O Sr. Presidente de novo pergunta si tinha 

mais alguma coisa a alegar, respondeu negativamente, 
,. 

Em seguida foi qualificada a primeira testemunha nr. Izidio 

apresentada ~ela Companhia. - Declarou chamar-se 

Izidio de Oliveira, artista mecanico, com 38 anos de idade, che

fe das Oficinas mecanicas da Companhia, com 19 anos de serviço 

na mesma . Declarou que Qe muito tempo tem motivo de queixa con 

tra o operario Francisco Severiano, pelas suas constantes fal

tas ao serviço, chegando continuadamente uepois da hora do pon

to e deixando de comparecer dias seguidos ao seu trabalho; de

clarou que indo á festa do Bomfim, no arrabalde do Poço , desta 

Capital, em companhia ao çarpina Alexandrino Campina, encontra

ram o operario Francisco Severiano numa barraca de quin uilha-

rias na dit· festa, quanao estava com parte o 'nte e deixara 

de comparecer ao trabalho da oficina . O Sr. Presidente manda pro 

ceder a leitura do trecho no qual o uenunciado alega que tendo 

apresentado um atestado do então medico da Companhia Dr . anoel 

Oiticica, a testemunha ueclarara que este atestado nenhum valor 

tinha . lespondeu que no ano passado o acusado se ausentara do 

trabalho mandando comunicação de que ~e achava ~oen§e, e já des

confiado mandou por uiversas veses procurar o denunciado em sua 

residencia, sem resultado e não poude obter informação do lugar 

onde se achava . Dias aepois, trasendo atestado, declarando-o de 

cama, de 25 de Fevereiro até 4 e arço, não podia eixar ue su

por que ·o meaico havia sido iludido na sua bôa fê . Declarando 

que nada mais tinha a acrescentar sobre o caso, o Sr . Presiaen-

te deu por terminado o aepoimento . 

Em seguida foi qualificada a segunda testemunha o operario Ale

xandrino Campina, c~m 21 anos de idade, solteiro , carpina , com 

5 anos de serviço na Companhia . - Perguntado o ue sabe sobre o 

caso ao denunciado Francisco Severiano , r pondeu que ouvia fa-



lar , na oficina~ sobre as continuadas ausencias QO carpina 

Francisco everiano e inao a festa do Bomfim no urvabalde ao 

Poço, desta Capital , encontrara-se com o Snr . Izidio de Oli

veira , mest~e geral das oficinas mecanicas da Companhia e pas

seiando no pateo da Igreja , depararam com o Snr . Francisco 

Severiano numa barraca da festa . Perguntado si sabe mais algu-

ma coisa sobre o caso, respondeu que nada mais sabia . Pelo que 

o Snr . Presidente deu por encerrado o depoimento da testemunha 

Foi qualificada a terceira testemunha, o t>nr . Simfronio Ban

deira com 42 anos de idade , empregado do Almoxarifado e com 

12 anos de serviço na Companhia . - Perguntado sobre o que lhe 

consta sobr e o caso do carpina Francisco Severiano , respondeu 

que o conhece aesde o tempo aa Companhia local antecessora 

desta , como habituado a faltar constantemente ao serviço, ten

do siao por este motivo áemitido pela Diretoria da antiga Com-

panhia . Prometendo mudar de conduta foi readmitido . Foi infor-

mado ultimamente que continuava a cometer a mesma falt a e sa

bendo-o com parte de aoente , encontrou-o numa festa externa de 

N. S. das Graças , no bairro da Levada com uma barraca ae miu

desas . Pensa que prolongando-se essas festas até pela madruga-

da não lhe era possível comparecer ao serviço cêdo pela manhã 

do dia seguinte . Perguntado si sabe mais alguma coisa sobre o 

caso , declarou que, pelo que lhe consta , a principal acusação 

contra o acusado é a sua habitual falta ao serviço a oficina . 

Pelo que o Snr . Presidente aeu por encerrado o aepoimento da 

testemunha . ~ como mais naaa houvesse a tratar o Snr . Pr esi-

dente deu por encerrada a sessão, áo que eu ôecretario , lavrei 

a presente data , que vae assinada por toda s . 

Maceió , 23 de Outubro ae 1933 

~~ooij ê;/Ci!' JG/VU;/e-~ Pr esiaente 

./..w"e-z...;,.._ fo~ ,4l'R a.c;:t:Ro R A . Vice- Presioente 

~~ ~ ~B.o~ ~}~ Secreta.rio 



El4 APITN@NTO A ATA DOS TIW?ALHOS 

.. 

' /L / 

Em tempo a Comissão declara que, em obediencia ao 

artigo 70 das Instruções do Conselho Nacional do Trabalho, an 
tes de darem o seu depoimento as testemunhas prometeram dizer 

a verdade, sobre a acusação c'ontra o operaria Francieco Seve

riano. 

"Foram lidas ao acusado as peças do processo, in

clusive o seu depoimento, declarando @le que achava tudo con

forme. Perguntado si tinha alguma pergunta a fazer ás teste

munhas declarou que nada mais tinha a acrescentar (Art. 8' 

das Instruções do Conselho Nacional). O acusado foi devida

mente qualificado, tendo apresentado a sua Caderneta de empr~ 

gado, de conformidade com o art. 76 do Decreto N~ 20.465, de 

~Q de Outubro de 1931, pela qual se verifica que nasceu em 6 

de Novembro de 1899, residente á rua "Iris Alagoenae" no 239, 

solteiro. Entrou para o serviço da Companhia antecessora, como 

carpina, em 10 de Fevereiro de 1922. A caderneta do acusado 

não declara a sua filiação. 

Outubri;> de 1933 

Presidente 

Vice:-Pr~sidente 

ecre.tario 



I o. Snr. Dr. Reynaldo G m , • D. "edico O ic da i de .. 
posen dor e Penso do ..limprega dos ererioa da Companhi 

o r e uz ~ord st do Hrasi cei Ó 

• 

A· Companhia .b'orça e Luz ordeete do l" i - >E cei6, 

requere v. s. se diene atestar ao pé de te se o Ol)erario ran-

cisco Severiano, chap 38, das oficinas desta Com anhia, compa-

receu no consultorio medico de ,.s. ou he a gum chamado 

para comparecer em ua reeidencia (de~ ) no periodo de 11 de .. • 
Setembro 4 de outubro de ~933, por motivo de doença na p aao 

do referido ~ anciaco Severiano. 

Nestes termos 

• ~ferim to 
, . 

ceio. 19 de Ou~ubr de 1933. 
/l ~ / ~ 

t/v./. ~~ 
p. p. C A :niiA FOR~ LUZ NO'UESTE DO RASIL. 
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1/ 

PARECER DA COMISSÃO 

.. 

• 

A Comissão nomeada pela Companhia Força e Luz Nordeste 

do B~sil para apurar a falta de abandono de emprego cometida p~ 

lo carpina Francisco Severiano, cumprindo o que de~erminam aa 

Instruções de que trata o art. 53 dos Dec~tos 20.465, de 10 de 

Outubro de 1931, e 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932, examinan

do minuciosamente as informações 4 depoimentos das testemunhas 

apresentadas pela Companhia. e p'elo acusado, chegou a conclusão 

de que ~ procedente a acusaç·ão feita que, o empregado falta coa 

tinuadamente ao seu 'trabalho, que ~ um reincidente e que já fera 

demitido da Companhia antecessora da atual cessionaria deste ae~ 

viço publico por motivo identic • 

Convem notar que o acusado :f'ez alegações vagas e impr,St 

cedentes contra os seus chefes nas oficinas, quando o que se ~v! 

dencia é que ftouve excesso de tolerancia, pois !le pr0prio confe~ 

sa que falta continuada e habitualmente ao horario estabelecido 
... 

nas mesmas Oficinas, o que nao pode ser tolerado em bem d~ disci-

plina e boa ordem do serviço. As declarações dos seus visinhos 

v8-ae claramente que são documentos 'graciosos e não podem ser le

vados a serio. 



---------- --------1 
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• r . Gerente da 

CLa. F~rça e Iuz ara.esb; cl. ~ rr..~· 1- ace 
. , 

. ~ ,.. ce o 

" 

• 
' ... omiss '5. b ai a p:)r essa 

C::>mp hia 3l' a prx oa.er um inQuerito ~~o e fa.l ta de que 

? car• i a ~nc · sco 'ev~ri .o, te 'JUV ·r O O aCU-

• 
'lia, er J a 

• • as ar..;_ 1a 

imparc · al.Ldale. 

es:. e Le 

'! r ce-Presléle te 

ecretari ~ 

- . , ..,CSl , ,..; tunr:> e l 33 



,., 
I n f o r m a ç a o 

o Gerente da Cia. Força e Luz Nordeste do Brasil - Maceió -. 
remete o inquerito administ tivo ali instaurado parà o fim 

de ser apurada a falta gra atribuida a Francisco severiano, 

pertinente ao táto de repeti serviço, subme-

tendo-o á decisão final deste 

Preliminarmente, cabe- e ssinalar a circunstancia de 

não terem sido devidamente obser ,adas as Instruções do Egreglo 

Conselno relativas á forma processual dos inquetitos adminis

trativos a que se reterCZI o art'~ 53 dos decretos 20.465, de 
. I 

1° de Outubro de 1931, e 21 . 081, de 24 de Fevereiro de 1932 , 

' visto não constarem: 

a) - o instrumento de inttmação ao acusado e testemunhas, 

nos termos dos arts. 39 e 4~; 

) "' I b - os pregoes dos nomes 1dos mesmos, segundo prescreve 
v o art . 6"; 

N 

c) - a certidao do tempo de serviço do indiciado , assim 

como a sua folha de antecedent~s . 

Além disso, segundo a áta de folnas ~ , a comissão sómente 
\ 

se instalou 18 dias depois de ter sido expedida a portaria de 
I 

fls. 3; tanto o acusado como as test~munhas deixaram de assinar 

OS SeUS depoimentos; n0 intrOitO dO 1° depoimentO não COnSta 

a presença do indiciado nem do representante do Sindicato de 

classe, por ter sido es~ dissolvido; não consta outrossim dos 
f • I 

autos nenhum termo de juntada ou Gertidão . 

Atendendoao que aci ma ficou exposto~ e dada a necessidade 

de serem regularisadas ditas falhas, deixo de entrar na aprecia-
N ; 

çao das provas coligidas no referido inq erito, opinando pela 

audiencia da Procuradoria Geral . '/ 

Rio de Janeiro, 24 de Fevereiro de 

.1 .. 



CONSI"' O O O BR. DIR 'O 

~~ J he/cue(:&(2;::-__ d I Ç/ 

............ ~,.;...;; 7-Q ~~de.. ~~ Q 

i or 'dta 1 •. BG., • 

VISTO-Ao Swr. (])r. Procuradtw Gwal. 

JJia.::tor da Secretarl• 

f&c_ . 'lMt-~~ .uu qf3ht4-
VIST 

Ao r"Jt. 9,_) rocurador Adjunto 

de 4-:-_ 

o •• ···-···········-··-__.... 
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1-141 

• 14.813/3:3 

G/ 18 Abril 4 

snr. Franc1 co ~ev r1ano 
• 

Ir1s Al oense" ,23 

a c e 1 6 

e o r e .1 o .:;nr. r ui ente e nos termos o ref rido 

pela rocur·· or1 Ger 1 a ste conselho uos 1 tos o pz oce...:so 

Com nn1 Forç Luz. Nor es o Bra 11 r 1 te n-

cL lnistr· t1vo con t.r vós 1nst,. ur uo, 1 vo o vosso 

cor h c1•1E.mto que ten es o prazo 1 1 s, cont do~ da d~ta 

o roceb1 nto do pr stm t~, [) , ·r o f 'Cer s 
,., 

vo .. ")s s r-azoes 

d tesa noo lud1dos u tos . 

Corde 1s s· u -çoes . 

ecrctar1a. 



• 

• 

• 

• 



Form. 241-N 
, 

COMPANHIA FORÇA E LUZ NORDESTE DO BRASIL 

Praça Floriano Peixoto 
Endcre~o Telegrnph ico: 

LUZ, MACEIÓ 

Caixa Postal N.o 18 

ALAGOAS BRASIL 

Toda cot·reRpondoncln deve s r di ri gido uo G ront 
Ali Communicutions to be addresscd to the Munnger 

o. 683 
• 

E:xmo, Snr. Presidente do Conselllo 

Confinnemos nosso oficjo n. 

do ano p . ros eado, sobre o inquer o a qu se proced 

Companhia sobre a falta cometida 'elo operaria carpin r n-

cisco Severiono. 

Tendo ter.m'nado o pr ao de que tr t o art. 53 do 

dec. n. 20.465, de lQ de Outubro de 1931, elo de 

1. 21 .081, de 24 de Fevereiro de 1932, rorr moa a fin sa de 

nos comunicar a decisÕo do 1greeio Conselho, fim de tomar-

mos as necesaarias providenci a. 

u.ord ndo a vos a re post , temos a honro de vos 
L 

testemunhar os nossos protestos de estim~ e apreço . 

aúde e fraternidade 
' ,. 

-



• 

• 
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( 
P. 1 13/ 33 

1o 
AG/EA 

1-006 

• 
· .. nr. Gerente da Compa.nh1 Força e Luz or<ieste 

do Brasll 
• Praça F~orl no ;elxoto 

refcrenc1a aos t r :.1os do vo;;;~...,o o:r1c1o no 683, de lt 
• 

d teverA1ro oxino pa.s d.o, informe-vos que o lnqu rlto dm1n1s 

t t1vo~mprullt1e. contra. o e .p egr. o anc1sco"' loJeverl no 

aguarde. nest c-eereto.r1a N 

s r zoes de defesa u 
... ever o qer ore-

reo1d elo r ferido l elo rio. 

... 
Co 1s nu nç. s. 



• 

• 



;(( /a 
/1. 

E .10 . Snr . Dr . ::ç:>resi ente do C n. elllo Nacional do Tr b lho . 

recebt:'!lento do of:cio o exmo . sr . diret0~ 

desc ~Co seiho aue, de .arde. de v . exci?. . 1 . tr-rnos do refe-

r:do l< Proct=.rrdorie Jer 1 nos a ·tos do rr")cecc:of) contr~ inl::é 

L'J.Z Nordec te do _a;- sil" , 

~onc d 1~0 o r~so de lO dir , contt 1o~ dr dzta o rece imento 

do r"'·"erido oficio, . I que a rese te c...s :linlY. r sõis de defeza. 

no ~1~~1 O rocevSO . 

Sr . residm1te, r cebi o me:cionédo oficio dct do 

de 1g de abril ::~ 27 do co1Te te e, hoje 30, n s. o c0m o maior c -

ta .ento. < resoond -lo, junt m~=mte co. 

abaixo cr ser:ue : 

s r sõis de miru1a defeza que 
/ 

I n )ro~sei :n c• 1 ~l Como nhit: no dia lQ. de fev :reiro 

de oarninteiro em ~u< ofi-

c L1as, é +-f o di f 25 de set emb1·o ae 193 .... , d· tB 1 u,... fui enso 

or te~o i:ndcterr.ir.~ 1 o , ~:o esse co~trario t todo~ qu· la~er es-

piri·~o e ju3:tiç 

de J rço de 1931 . 

ao e< t belecido elo decreto nQ 19.770, de 19 

Cont..,ndo ois, eis ;.1e lO enoc de s r";riç'Js ~ Com-

ti o de 1e ~ c:1efes; nunc~ a.:. dessi1ioso lY'l cwr.nrii!eLto e 1. , de

ver, t r ... '')r 11 "'"J.•J) ;;e .• re ~ o .t nto o,.. lC".:J.Os, :::'oi po ... ·tr..to sur 1re-

z' r r .1i 1 c é. c ·e mL · é ~J ~Sê • 

No di' 1 e s te11bro de sti ve .. ria 1f:üte 

enfer o, ~-ltando 10 i~s O t Te b lho, é ~€~, .t ildO ecO 118U Cl..ef.,:: \ 

,\ , ( /4... ' . '0 1934 ... ~ -..) 
·~·/~------~----------~~~ 



• 

c efe ~ l o co v:...r o i co 
, 

ue-

1~ e nrez,, nre~rr.tei no r ~eri · ncuerito, test0 ~lilic ~ ~€ de-

nuser? 1 f· vor~'vel: ... cnte ~ .ninl fl c u~l , nrocur i ')r,: r ji versas vezes 

justific r - nA ?J r te <~ ir~ 'X o e, nunc< fui · t 1dido, í'ornuler' .. 

O i ~""UE' ·.:.to, e .tro :ios nc·c::.·itorio~, CO . f·,ncim r rio .. 1::' 0 Í tO""' , 
• 

, Y' ~; 
- _c ' os C' lt i denonstrvr .. prEn e in-

t reac-e . be . Gervt -]' .10 resent C SO . 

vr . Presidente deixo d vi r ~ v . ex~ i P • , Jo -

cu c: to,. ,.,O -::o v~ t c ('I lé o, d vi 

t l. i l Co. t -

""':i!O, v,....-~;wo o 8S o est· r r-n .. o c o r. '! i · J..,OS . 

A grc- o ir.teresse to .::a1o 'Y)Or v. exciG . , e 1 
• 

ue ser:vir c. colet:. vidé- e , e ' confiado no ... 1 to ~s üri tn e ju. ti-

ça de v . exci . e do Co endo Cons lho, c 1e ag-.J.erdo o veredito o~e 

v r.."!. rec "1ec r · justi ;~ P o irei to o" e r . 

Sr . PresideJte, De~s ruarde v. excill ., e dê 
cô 1 s o. exr.1os . Sl'S . jul · dores, "J ::cr c:J.e sr-~"" esc arecido o 

":lP CP!='O CO I ::.. t i:Lc 

J u T I Ç A . 

:c ~-5, -zc de 2b::.~11 d.e 193lt. 

~~~J-H"~ 

-Fr cj_sco Sev • 

Ru·· Iris Ale: oenre, 2""0 - l,éceió . 
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' · 
~ e w ot, E,1i n 

/ /c? . . .. ~Cúo- ,• .f/ 

_J>_~.d-o-~ d /ku...tkdfc rtflr"----. 

~or"J . ·~· • 

V ISTO-Ao Snr. 0r. Procurador Geral, 

de ordem do Exmo. Snr. !Presidente. 

Em . -··- .J::J..~á ... -....... .ds 198Jt:.. • 
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1-916 

P. 14,813/33 

/AG/ A 

• 

22 Junho 

• 

snr. ano1sco se er1ano 

ce:!o 

'? (; 
J 

/ 

I 

• 

~ e ser ev1d ente regul r1Zaüa, com a vossa 

a s1n tur • re t1tuo-vo · 1nc1u efes qu resent~ t s este 

Consel o nos auto~ n1atrat1vo que !ostes subme-

t1do p la Co pnnh1 FbrG e Luz or este o Br s11 . 

tenc1o(!as s 

1r tor a cret• r1a 





• 

• 

I 
• 

• 

• 
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uaceió. 11 de Julho de 1934 

EXUi SR. Dr. Oswaldo Soare 

D.D.Diretor da Secretaria 

HO 
~- trtft> y 

~ ( j y 
ac 1 do Tral:lallio • 

Deus guarde a V.Ex. 

Sr.Dr.Diretor 

Acuso o recebimento do oficio de v.Ex., solici

tando-me a assinatura no documento por mim enviado a esse Colon

do Conselho • 

Encareço a V.Ex., o maior interesse possivel so

bre meu c~so, pois, se ravoravel, virá remediar as grandes difi

culdades financeiras por ~ue vou passando • 

Reiterando os meus protestos de real estima e 

respeito • 

'-
~ 31. JUL.1934-



R bid em 11 de A st de 1934 . 

a . 

ru on; ç. o 

.. 
Ju tei ' fls . 27 o documento no 4 46/34 , 

ue o reclAmRnte assinado . 

, tá , ~ssim , cur.prida diligencio re-

ocurad, ·ia Ge al à fls . 28-ve rso , pelo que po-
• 

er""o os u ... os , ov nente , subir à s considera .ão . 

J o 1ST 
Ao Or. - Pro 

io c n ·ro, J. t 
-----····· 

Adjunto 

~IRA- .de 19ô.l 
........................................ _ 



------------------------- -
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Mlnlsterlo do Trabalho, 
lndustrla e Commerclo 

• 

C . .N.T:-:-25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

P. 14.813/315 

ACCORDAO 
K/E 

~ 19 ... ~ ...... 

VISTOS E RELATADOS os autos do processo em que a com

panhia FOrça e Luz Nordeste do Brasil remette a este Conselho, 

para fins de direito, o inquerito administrativo que fez ins

taurar com o fim de apurar a :faJ. ta grave attribuida ao Sr. Fran

cisco severiano tabandono de emprego): 
N . 

Considerando que nao foram rigorosamente observadas 
N as "Instrucçoes" bai xadas por este Conselho, em 5 de Julho de 

1933, relativas á forma processual dos inqueritos administrati

vos, e tanto assim que não constam do inquerito em apreço a) o 

instrumento de i ntimação ao accusado e ás testemunhas, nos termos 

dos arts. 3° e 4° das citadas "Instrucções", b) os pregoes dos 

nomes dos mesmos (art. 6°); c) a certidão do tempo de serviço do 

accusado,bem como a sua folha de antecedentes; 

Resolvem os membros da la. camara do conselho Nacional 

do 'l'rabalho julgar nUllo o presente inqueri to, á vista das irre

gularidades observadas, para o ef:feito de ser o accusado rein

tegrado, resalvando, porem, a empreza o direito de instaurar 

novo 1nquerito, dentro de 30 dias , contados da data da respectiva 
N 

notiricaçao. 

Rio de Janeiro, 4 de Dezembro de 1934 

) residente 

u~t G/t. Si~ ~~~:-.·~ 
A ~ Relator 

. ~.-;1Í lÀMAJJ Procurador Oeral 

PUBL!CL\DO 1'!'0 m.~.:-'.I;) OFFICIAL 

Em.~~ .. de ... ~~-de 193..2: 



el' Secçã-o z-.v.;putWa., 1-1-ct- foz-ma. 

ao t.-0~/\lil{~me~to em v~o~. 

1-o,..J.J:êe_.~"""'" " êe ;93 ~ 

CQNSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
1. SECÇÃO 

. . //t ltJ 
EXPEDIU -SE.~-NO •..•• /!.L.! ......• 

EM-f.~. DE--~~'-~---·DE 193.{ ___. 

~~-f.~--~-~q 
~.4---/~~ 



1-fSlO 

Proc. 14.813/33 

30 Abril 

• 

Sr. Director da Companhia Q e Luz or este do Br s1 .. 

Mace16 - A1aQ? 

Cai ~ost§l n• 18 
• 

De ordem do r. Pre~idente, remetto-vos, pa 

vosso conhecimento devidos e!fc1tos legaes , copia authent1• 
* N o da do aocord o pro!er1do por este Conselho, em sessao d 4 

de Dezembro prox1mo t1ndo, nos autos do processo em qu const 

o 1nquer1to dm1n1strat1vo instaurado por essa compa 1hi contra 

o empregado Franci sco sever1ano. 

outroslm, t1ca ess companhia not1!1c d dos ter-
* mos o es o ccordao, quanto o decurso do prazo p a os re-

cursos legaes, o qu l, na c ntormidade do t. 120 do Re amen-
• to annexo ao De c. n 24.784, de 14 d Julho e 1!934, corren1 

da data do recebi ento d presente not1ticação . 



• 

• 

. . 

• 



Forl'l'l. 241-M 

COMPANHIA FORÇA E LUZ NORDESTE DO BRASIL 

Praça Floriano Peixoto 

End ereço Tclegraphico: 
LUZ, MACEIO' 

Caixa Postal No. 18 
ALAGOAS BRASIL 

~------~--------

Toda correapondcncin deve se•· dlrigitln no gerente 
Ali Oommunicationa to bo nddrcesod to thl' Manngcr 

MACEI O', ____ Jl. ... d.e .... Ag os..t.o .... d.e .... l9.~~·---·-·------· · · 

.. 

Q 259 . 

Exmo . Snr . Dr . Presidente do Conselho r a c i onu do Tra ua 110. 

!C D.u Ji\1EJ~O 

• 

;rr. ou dienci· ao Accordão deee ~re jo ';onse ho d'v-

-todo de 4 de Dezembro c 1934 e c e uccor o com ar. ns rucçoes 

de que tr' ~~o art 53 Jos Decretoe 2 . 4"5 de 10 d~ Outubro d 

1931 e 21 . 081 dt. 24 de •evere ir o de 193 2 , emos u ,onru de ret-

met cr a v . .c..xa . o novo i' uerito ~1 ue ::;e procedeu neDta Com-

~em nenhum 

. (I )roceseo vai instruido com o:; d.ocumentos o re ... entadoe 

Aguardando u decie~o do ~gr gio Jonselho , apres ntamoe 

Annexo: 1 Proc es so . 

Gerente . 

R cabido na 1.• em 



• 



1935 

INQUERITO ADJ4INISTRACTIVO CONTRA 

FRANCISCO SEVERIANO 

AUTUAÇXO 

ANNO DO NASCIMENTO DE NOSSO S.iliNHOR JESUS C TO, 
DE W:L NOVECENTOS E TRINTA E CINCO, .AOS fDTI I 
NOVE DIAS DO MEZ DE MAIO DO DITO ANNO, NES CI· 
DADE DE !lACEI6, ESTADO DE ALAGOAS, AUTUO A PORTA
RIA E DOCUMENTOS QUE SEGUEM. EU, WALDEMAR DE MEN
DONÇA BUARQUE, SECRETARIO O SUBSCREVI. ., 

.. 

.. 

Jl. J).;;VLWJ~ 
~diuá 

11 

• 



• • ;· .1 ... 
Form: ~41-M 

COMPANHIA FORÇA E LUZ NORDESTE DO 

Praça Floriano Peixoto 

ndcreço Tclc~:raph ico : 

LU Z, MACEIÓ 

Caixa Postal N.o 18 
ALAGOAS BRASIL 

Toda corrcspondrnci•• deve ser dirigida ao Oerentc 
Ali Comlllttn lcations to be addressed to tltc 1\\anagcr 

MACEIÓ, ... 29 ... dl! ... . 1.9 .... d . .... 1935 •... ..... ....... P. 
.. 

P O R 
• 

A omparihia Força e Luz Nordeste do Brasil, por eu pro-
.., 

curGdor e gerente abaixo aasign do~ em v·rtude do acordao do Con 

elho N·acional do Trabalho, de 4 d Dezembro de 1934, c j notif_t 
.., 

caçao foi recebid sob registro em 17 de aio de 1935, nomei a 

s guinte commi 
... 
no compo ta de ntonio da Silva C mpos, Presiden-

te; Severiano Lopes de Athayde e Sil v , Vice-Presidente e 7alde

mar de endonç Buarque, Secretario, na forma das instruo .Õea b~.t 

xadas pelo Con elho acional do Trabalho p ra, em inquerito dmi

ni trativo, :purar a falta gr ve comm.ettida pelo oper.ario Fr nci 

co everi no (chapa nQ 38). Este operaria bandonou o serviço du 

rante u inze ( 15) dia " consecutivo , de~de 12 ete 27 de Setembro 

de 193 , sem: dar a menor satisfação a seus .superiores, inclusive 

o me tre de su~ officinaa. No entretanto, o mesno operaria Fr ~ 

cisco Severi no foi visto vender mercadoria numa banca na noi-

te de 23 de Setembro de 1933, na fe~ta do P~ ç , arrab lde desta 

cidade~ pelos empregado I zidio Oliveira e Alexandre Campina. 
, , F o e a primeira vez que i to aucoed , poi o operaria r nci co 

Severi~no já foi transferido da -ecçao do Departamento de 

<al Rodante pare outr:as por motivo de bandono do serviço. 

temurihas deste facto Izidio Oliveira, Alexandre Campi a. 

ateri -
... 

o te.!! 

zebio 

de Me lo, ~o~ o Baptista Netto, ~os~ Mes ias Tavares, anoel Vaie• 

riono e Jo quim de Almeida ./?~ 

P•P• COMPA I A J!OR .A E LUZ NORDESTE :00 BRASIL 

v~ 
..:...._-~---



~ 

·~ 
1 . 

• 

~~u4 ~ ~ ~~7.36":" - -

dL~ui1J ~~/:lu&'« Cvu-4h 
:r:;~~~"/'- /Á 42/é:o&. <- d~,a/. 

w. \.u.. .~c/ 

. 

• 
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Form. 241-M 

COMPANHIA FORÇA E 'LUZ NORDESTE DO 

Praç a Floriano Peixoto 

Endereço Tolegraphico: 
LUZ, MACEIO' 

Caixa Postal No. 18 
ALAGOAS - BRASIL 

--,-----~ - - -.,..,..--

I I 

'l'o<la coucvpond noin deve HCl' dirigida ao gor nte 
Ali Oommunicutiona to lJc nddl'esscd to thc Mnnoger 

MACEIO', ------------------·--············································ ............... . 

• 

CERTIFICAMOS que do Boletim do pessoal N• 219 consta o seguintes 

Nomea Francisco Severiano. - Nome do paea Jos' Severino dos S~

tos. - Nome da mãer Eudocia Maria dos ijantoa. - Nacionalidader 

Brasileira. - S I Masculino. • cera Preta. - Data do nascimen• 

toa 6 de Novembro de 1899. - Lugar& Maceió - Estado de Alag8aa. 

- Endereço a ata Iria. Alagt?enae NO 239. - Occupação a Carpinteiro. 

- Departamento' ~teria~ rodante. - Ordenadoa 920 r~is por hora• 

- Chapaa Nt 38. - Ldcenças e ausencias de aerviçoa 27-l-32, 15 

dias ferias, ret. a 1930. 17-lo-32, 6 dias ferias, ret. a 1931. 

23-6-331 7 dias licença, tratamento. - Observaçõeaa- O operario 

acima citado allega ter entrado para o serviço da Companhia For

ça e l.Juz de Maceió, antecessora da actual concessionaria dos 

serviços publicos desta Capital, em 10 de Fevereiro de 1922f a 

actual Companhia tomou conta do acervo da antiga companhia aa 

Fevereiro de 1931, conforme o seu Contracto com o Governo do Es

tado, datado de 7 de Agosto de 1930, remodelado em 10 de Janeiro 

de 1931. A Companhia Força e Luz de Macei6 foi liquidada, con• 

forme escriptura. publica de dissolução de sociedade passada no 

Cartorio do 5R Tabellião Publico Bacharel Theotonio de Santa 

Cruz, em 26 de Novembro de 1932. Nenhum assentamento e~iste, 

no escriptorio da Companhia, anterior ao anno de 1931. 

Macei6, 29 de Maio de 1935. 

I/ COMP~. Hl' F 0 8 l!ll 



o traz (3) di do ez d Junho d mil novecento • trint 

• cinco (1935), n st cid d de cai , r unidos, ás 14 hor s do r -

f rido di , no sal~o da i d pos nt dori e J n Ões d erviços 

blicos Urbanos c i 6, c di do p r ss fi , os m bro d Co -

is o purador da f lt co m ttid p lo s nhor r ci co ev ri -

no, nom do pel port ri de 29 d d nil novec nto e trint 

cinco (1935), ntonio d ilv C po , pr sid nte, v riano Lopes 

de thayd e ~ilv , vic -pr sid nte, • lald ar de ndonç u rqu , 

secret rio, o senhor r sid nt mandou o cretario proc d r ' leitu-

r dQ ref rida port 

o que te de pur r 

, qu os no ou p r f zer p rt da Co is

falt commettida pelo funccionario rQnci co 

v rianoo il'ind 1 itura, d clarou o s nhor resident installa-

dos os tr b lhos e designou o di 10 de Junho, no s lão d C ixa da 

p s nt dori a nsões d w rvi o blico s Urbanos c i6, s 

14 (qu torze) hor s, par s r ouvido o ccusado Francisco v riano, 

que pod r' s r ssistido do seu dvogado ou do dvog do ou repre en• 

tanta do s u ~yndicato, ficando bem ssi design do o m smo loc 1 e 

di , ás 15 hor s, p r ser m ouvidas as t st munh s Izidio liveira, 

1 xandre C mpina, ~uzebio 11 , Jo"o B ptist N tto, Jos essi s 

T v res, anoel V ri o e Jo qui d lmeida, pelo que mandou que 

o ecr t ri , auto d sta co port ri e mais doeu ntos s hou-

ver, 1 vrasse in continenti o instru nto de inti ção do accusado 

rancisco o v ri n , d~do- e~lhe uma copia do referido instrum nto, 

do que, para const r, lavrei pr s nt acta qu vae ssign d p los 

1 mbro da . ... 
omm~ sao& 

r ente 

...Ç<u;.,..., ~.é ~~.â;J.ice- r sid nt 



elo pr sen t instru manto qu • 
' 

cr t rio da Comrnis -
.., 

s o, f ço signo, indo t· b assign do p lo r sid nte, fica 

intimado o funccion rio E'rDncisco veriano co p r cer no di 
111 

10 d Junho do corrent anno, /.s 14 (qu torze) hor s , no s 1 o 

da Caix de pos nt do ri J. nsõe da •:viços Publicos Urbanos 

Q.C i6, á rua Cons lhairo Lour nço d lbuqu rqua, nD 155 (s~ 

br do), para s r ouvido s obr o f cto de t r abandonado por quin, 

ze dia succ sivos, de 12 27 de t mbro d 1933 o s u lug r 
• 

na Car:pintaria, s dar nor s at isf çã.o a s u s chefes , e b 

ssi ssistir o depoim nto das test munh s Izidio liv ira , 1 -

xandr C pina, ... uzebio de M llo, Jo· o B ptist Netto, Jos s-

sias T v r s, ~anoel Val riano e Jo quim de 1 ida, qu t r ' lu-

g r no c smo di a lug r s 15 hor s; fica sei ntific do o ccu- · 

do de qu sa pod r ' f z r companh r d seu advogado, ou ser 

ssistido pelo advog do ou r pr s ntant e do yndi cato que p r-

t nc r; u , lald mar d 

pr s nt instrum nt~. 

ndonç Buarque, ecr•t rio , lavr i o . 
cei6, 3 d Junho da 1935. 

-------- , rasid nte 

~L fJ~o /;;;'?~~~~ 



CERTIFICO que intimei ao accusado Francisco Seve

riano, para comparecer á audiencia que terá lugar no dia 10 de 

Junho do corrente anno, ás 14 horas, no salão da Caixa de Apo

sentadorias e Pensões de Serviços Publicos Urbanos em Maceió, 

! rua Conselheiro Lourenço de Albuquerque, no 155, sobrado, 

para o fim designado no instrumento de intimação, cuja copia 

lhe entreguei, e bem assim que intimei as testemunhas Isidio 

de Oliveira, Alexandre Campina, Euzebio de Mello, João Baptis

ta Netto, Jos~ Messias Tavares, Manoel Valeriano e Joaquim de 

Almeida para no mesmo dia, hora e lugar prestarem o seu depoi

mento. Maceió, quatro (4) de Junho de mil novecentos e trinta 

e cinco ( 1935). lX:>~o..A. ~ lt • ' · · ~· • e-- ~-~~~~ , 

Secretario. 



JUNTAD 1 

Aos 10 dias do mez de Junho de 1935 faço juntada do documento 

que segue entregue ~ Commissão pela Companhia For~a a Luz No~ 

desta do Brasil. Para constar faço este termo, por mim assig 

Secretario. 



Illmo . nr. Dr. eynaldo allla, 

I.~ . • •Iedico da aixa de pos entaooria e 

blicos Urbro1os em acei • 

• 

• 

J.i' RÇ ).;J LUZ N RDEoT ' D BR IL - C'""I 
• 

requer a V • • se digne atteotar ao p6 deste se o operario 1 ran-

cisco everiano , chapa 38 , das f 'icinas desta Companhia, comp.Q.. 

rec eu no consu ltorio edico de V. • ou lhe fez alrurn chronado PA 

ra comparecer em sua residencia no período de 11 de et mbro a 

4 de tubro de 1933, por motivo de do ença na pessea d o refexi-

do ~rancisco everiano. 

nestes termos 

. deferimento 

P •P • 





.. 
Aos 4ez (lo) tias d.o ez te Junho d.e mil no~ecentos e trinta e 

cinco (1935) , nesta ci4a4e 4e Kacei6, no salão 4 Caixa 4e Apo

sent-a oriaa e Peneõe 4e SerYiçoe Pu licoa Ur nos e• aceicS, ' 

Ru Oonselheiro Lourenço 4e Albuquerque no 155, sobrato, seno 

pel a qu torze (14) horas 
..._ 
6 refer14o d.ia e acbaDio-a presente• 

o membro a d.a Cooai saão Antonio 4 Silya Campos, Presi ente, Se

Yeri no Athayàe, ài&o SeTeriano Lopea e Athay4e e SilYa, Wioe

Preei ente e Wal4emar 4e Ken4onça ~uarque, Secretario, fói pelo 

Presi ente 4eclarad.o que se i proaecuir nos tr balhos pelo que 

n4 Ta o Secret rio apre1oas e o nomes to aocuaad.o, 'Hr noi co 

SeTeri no e tas testemunhas Iz141o 011Yeira, Alexan re c mpin , 

Euzebio 4e Mello, João Baptista Betto, Jos' Keaaiaa ~ vare , Ma

nGel Valeriano e Joaquim te Almei a, o que feito certificou o 

Secretario havere compareci o, Francisco SeTeri no, acona .. anha o 

o Dr. Mario Marroqui , Yoaaão to Syn41cato toa Emprecaãoe e 

Operarias 4a Comapnhia Borçe e Luz Nordeste 4o Brasil - Kaoe16, 

e das testenunh a Izi io e)iveira, Álexan re Campina, Euzebio d.e 

Kello, João Baptista Netto, José Vesaiaa Ta~area, noel V leri -

no e Joaqui 4e A1aeita, do que, para constar, la~rei este termo 

que ~ae por todos ssi&nado. 

KaceicS, lo Qe JunhG de 1935· 



DRllO DE Q,UALIFICAçlo 

Aos dez {lo) dias do mez e Junho de mil novecentos e trint e cinco 

{1935), nesta c! ade de Maceió, no s lão da Caixa de Aposentadorias 

e P naÕea dos Serviços Publicoa Urbanos em aceió, á ru Conselheiro 

Lourenço de Albu uerqu no 155, sobr ao, presente Francisco Severi -

no, foi este inqueriào pelo Presidente Antonio d Silva Campos, que, 

obteve as secuintes respostas exara a e se ui a 4s per untast al 

o seu no e? ranoieco Severi no. Esta o civilc c sado. Profi s·oa Kar-

ceneiroa I adec 36 nnos. Com 13 'nnoa de serviço na Uompanhta Jt'orça ... 

e Luz Nor este do Br sil- cei&. ~ue tem a dizer sobre os factos que 

er m loc r ' falta que lhe ~ i put 'a e sobre circumstanciae que 

a ro e1 ram? Reepon eut ~ue pedi o prazo de 3 i a para, •apois de 

encerr do o inquerito adminietr tivo, seu advoca o dizer por escripto 

o que importe á sua defeza. ~ como nada mais dissesse ~em lhe fos e 

per unta o, lavrei este termo que, lido e acha o conforme, vae ssic-

o p ela Uommiss~o e pelo accusado e pelo seu a vocado, Ru Waldemar 

e Men onça Bu rque, Secretario, o lavrei e assi o. 

Maceió, lo de Junho de 193'· 

\ A.?~t&L'Y\ 9f b:u ?t-hvs.e ~ 
s?Lrx6z-4<>d&c(e~ tZcu e~&'-/& ___ _ 
~-Y'kX .Cf.-n- 0 ~ ç('Ú\~4 e, r ~d/. 
~m~a .f.,/4/~ 
~/~=~:.:::.....:~:!::::::!S/~~d!-~~ .. =~ ~> -4..c2 ~ . 



11!\. TESTEMUNHA 

Aos de~ (lo) di s do me~ de Junho de mil novecentos e trinta e cinco 

( 1935), nesta cita e de .llacei6, no salão a Caixa de Aposentadorias 

e Pensões doe Serviços Publicos Urb nos em Maceid, á rua Conselheiro 

Lourenço de Albuquerque nG 155, aobra4o, pelas quinze ll5) horas do 

referi o dia, presente Commissão, o accus do e o Dr. Kario Karro-

quim, advocado do Syndicato dos Emprec dos e ·operarios a Companhi 

l'orç e Luz Nor este do Brasil .. )(aceió, foi ouvi a .a testemunha Izi

dio Oliveira, brasileiro, casado, coa 39 annos de i aàe, natural 

o ~atado de Pernambuco, residente nesta ci4ade, coa 21 annos . de 

serviço na Companhia ~orça e Luz Nordeste do Brasil, e que promet

teu dizer verd de do que soubesse e lhe fosse periuntado• R sen o 

ouvi a sobre a falta imputa4a a Francisco SeTeriano disse que, duran

te a minha cestão nas officinRs de Sinimbó era muito faltoso . nos ser-

viços e pouco cumpridor dos seus deveres no trabalho; que, quanto ao 

compGrtamento de Francisco Severiano, no trabalho, nada ten a diz-.r, 

porquanto elle nuncA commetteu faltas que desabonasse aos seus compa

nheiros e a elle proprio; que, não deu justificativa da falta de quin

ze llS) dias, tendo a testemunha por tres (3) vezes iào em caaa do ao

no arrabalde do Pharol, e nunca o encontrarã•que, Tiu durante 

esses quinze (15) dias o mesmo Franoismo SeTeri no, coa uma barraca 

de quiquilharia no Po9o, negociando noite e diaJ que, tendo procprado 

o medi6o da Companhia, esse disse ue constaTa ter o mesmo ido se re

ceitar durante o tenpo em que o mesmo esteve ausente dos servi;oa, dico 

não constava ter o mesmo ido se receitar durante o tempo em que o mesmo 

esteve ausente dos serYiçoa; que, no anno anterior este mesmo empreaado J 

procedi o da mesma maneira , dico Já tinha proce ido a me~a maneiraa 

C~ a pal~vr o Dr. Mario Mnrroquim, por e1le foram feitas as secuintea 

per untas a testemunha que respondeu; que mora no bairro da LeT&4a1 que 

o Poço fica no lado oppoeto do bairro de sua residencia e não ' caminho 

para a sua oaaa1 que trabalha diariamente de 7 da manhã ás 17 horas 



- 2- e#J.f~~-~ 
~lcff1Mh . !fJ' 

hor a, com intervallo de du e {2) horas par o al ogo; que, e suas funo-

çÕee n Companhia são de Chefe d s Officinas e Uhefe da Via Per nente;que, 

desde que deixou o serviço o Snr. Francisco Severi no não deu mais satisfa-
... 

ç~o e nem apresentou attest dom ico do Dr. Kanoel Oiticica, nem qualquer 

outro atte tado e que, ai qualquer attestado medico tivesse sido apresent -

do pelo mesmo oper rio ell testemunha tel-o-ia catado e ttendi o i edi -

tamente; que, iu umas tres l3) veae no correr do dia e tambem todas s 

noites dur nte a festa o operaria Francisco Severiano venden o quinquilha

ri s numa barraca; ue, n o se recor a mai do periodo em que faltou a op -

r rio Nranoisco Severiano por j' fazer isso muito tempOJ ue, com a teste-

unha t mbem Alexandrino u mpina viu r~ncisco Severiano ven endo mercado-

rias no Poça' E como m ia nad dissesse nem lhe fosse per untado, depois 

e lido e achado este conforme, foi encerr do o depoimento que v e assic

nado pel Commdsa·o, testemunha, accusado e seu advoiado. 

o 

Maceió, 1o de Junho de 1935· 

'<'·L lbj4àó2 c/4ítvq t:~r 
4«&%Yd~ _<?4. ;4~·~ ' ~,a/. 

1!:~::::::1::~ ~ 
~e-as~~ 
--4.,... ~~ 

2a. 'l'ESTEMUNHAi 

dez {lo) dias do mez de Junho de mil novecentos e trinta e cinco (1935), 

nest oi ade de llaceió, nG lo~ar cima referi o, pel s quinze { 15') hGras do 

referi G dia, presente a Commia ão, foi ouvida a testemunha AlexandrinG C~ 

pin , brasileiro, olteiro, com 23 anno de i ad , natural do Estado d Per-

nambucG, residente nesta cidade, co seis {6) annoa de servi~o na Companhia 

Forç e Luz Nordeste do Brasil, e que prometteu dizer a verd e do que sou

besse e lhe fosse periunt do. E sendo ouvida sobre a falta imputa a a ~ra~ 

cisco Severi no disse que, o oper rio Hrancisco Severiano faltav aliumaa 

veze ao serviço; que, nada sabe sobre o o ao de que se tr ta o presente 

inquerito; que, o comportamento de Francisco Severiano nas officinas era 

bo ; ue nAda maia sabe. Com a palavra o Dr. X rio K~rroqui tez 8 teste-
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teste unhA as periunt s que respondeuJ que, o Snr. Iâidio Oliveir é o Chefe 

de todas as officinns de Sinimbú; que, o mestre Izidio trabalha tambem na Via 

Permanentea que, por isao,al umas vezes sabe das officinas; que, a testemunha 

não sabe quando s realis festa do Pogo; ue, indo certa vez a uma festa do 

Poço, encontrou lá entado numa barraca, a Frsncisco Severiano, que e tav com 

os pés bastantes incha oa e sem poder trabalhar; que, com a testemunha não ea-

t va nenhum companheiro de serviço; nem nenhu oper rio Uompanhia Ji'orça e 

I.•lr, Nordeste do ~ra.ail. bi como mais na a dissesse nem lhe fosse periuntado, 

epois de lido e achado este confo~e, foi encerrado o depoimento que vae as-
... 

siin do pela Commiseao, testemunh e nccusado e seu a4lvo&ado. 

Macei&, lo de Junho de 1935. 

~lfza.;,pL~ 
r.~uÁw,o~ ,e4 4~·~~ : á~. 

• 

w ~ ~g. ~1-'---C-'-'. 

7 

Ja. TESTEMUNHA. 

Aoe dez (lo) dias do mez de Junho e mil novecentos e trinta e cinco (1935), 

n ata ci ade de ~acei&, no lo&ar cima referi o, pelas quinze (15) horas do 

referido 
... 

ia, presente a Commis o, foi puvi a a teet munha Euaebio de ~llo, 
. 
brasileiro, solteiro, com~ annoe de 1 ade, natural deste Eet do, residente 

nesta ci e, com aete (7) nnos de serviços na Comp bhia lorç e Luz Borde -

te do Br sil-Kacei6, e que prometteu dizer a verd de do que soubesse e lhe 

fosse pergunt do. ~ endo ouvid sobre !alta imputa a a rancisco Severia-

no disse que, como Chefe d e Officinae de Carpintaria sabe que ~rancieco Se

riano era faltoso e que nessa ultima fn1ta deixou o serviço sem nenhum avi-

faltes ligeiras do oper riado, e, o Sr. rancisco .. 
Severiano deixou o serviço no fim do anno, j etamente quando maiores sao ae 

necesfii ades nas officinas: qu , foi o mesmo procur do em eua casa e nao !oi 

ncontre. o; nao viu pessoalmente mas, o Sr. ~zidio de Oliveira e o Snr. 
---~--~<JiU:?:!:: 

Alexandrino Cam ina inf t. t -""-P ormaram a ee emuuu«\ que Francisco Severiano, tinha 



- 4-

tinh barr caa nas Graç a, diiO na festa das Graç s e na de são Benedicto.Com 

a p lavne o Dr. Mario Marroqu~ fez a testemunhas as periuntas a ue respondeu; 

que, festa das Graç s realisa-se no bairro d Levada e a de são Benedicto no 

bairro· de ce1Ó; que, os mezea de maiores ~ perto de serviço s~o de Aioeto á 

JaneiroJ que, disse o Snr. Izidio de Oliveir~ 8 testemunha, não ter iranciaco 

Severiano lev do ttestado medico ne~. E como mais na a dissesse nem lhe 

fosse periuntado, depois de lido e chado este conforme, foi encerr do o de-
,., 

poim nto que v e saign do pela Commie o, testemunha, acue o e seu advog -

o. 
ceió, 1o de Sunho de 1935· 

(?~~Q at+~ iu.~ 
• 

• 

4a. TESTEMUNHA. 

Aos de~ (lo) dias do mez de JUnho de mil novecentos e trinta e cinco (1935) 

nestn ci ade de Maceió, no log8r acima referido, pel s 15 horas do referido 

di , presente a CommiseNo, foi ouvi a testemunh João Baptista Netto, bra-

sileiro, casa o, com 46 annoe de idade, natural deste Estado, residente nes

ta ci ade, com seis (ó) annoe de serviços na Uompanhie ~orça e Lua Nordeste 

o Br sil- ceió, e que prometteu diz r a Yer 'e do qu.e soubesse e lhe foe-

se perguntado. ~ sendo ouvid sobre a falte imputada a Francisco Severiano 

disse qu , nada tem a dizer sobre o trabalho de ~ranaisco Severiano, aeu 

comp~nheiro de officinae, sendo que algum s vezes el~e faltav ; que sabe 
... 

ter o me mo faltado estes 15 dias a que se refer , nao o tendo encontrado 

p rte al&Uma durante esse tempo. Com a palavra o Dr. arroquim fez 

testemunha erquataa que reapondeuJ ue, Er nciaco Severiano ~ um compa-

nheiro de serviço e ·cumpridor doa aeâs deveres; que, ouvia fallar durante o 

tempo que elle esteve afastado dos serviços. que o mesmo estava em casa dõ-

ente, com os p~s inch do ; que, 

nha depor neste inquerito; que, ~rancisco Severiano era um bom companheiro 



- '-
co pRnhe1ro e que nada tem a dizer contra el1e. como na ll1Et1s dissesse 

ne lhe fosee per~untado, depois de li o e achado este conforme, foi enc r

r do o depoimento ue v e asaignado pel uommise-o, teetemunh , ccus do e 

seu advo do. 

• 

Aos dez (lo) dias do mez de ~unho de mil novecentos e trinta e cinco (1935), 
~ : 

nesta ci ade de ceió, no lo&ar cima referi o, pel a 15 horas do referi o 

di , presente a Uommiseão, foi ouvi a testemunha Jo é Me aias tavarea, bra-

si eiro, ~lteiro, co 28 nnae de idad , n tur 1 deste Estado, residente nes

ta cidad , com oito (8) nnos de erviços na vompanhia Morça e Luz or este 

o Br sil-' ceió, e que prometteu dizer a verda e do que soube ae lhe fo s 

per untado. endo ouvid~ sobre ~ fal imputad a Francisco Severi no ies 

qu , pesao lmente Francisco Severiano é tratavel e bom companheirOJ que, quan-

to e pedia licença ao mestre, mesmo porque este n da 

izia a ella testemunha; que, sabe ter o mesmo faltado une dias ao serviço, 

-a não e be quanto ; que, não sabe si o ·mesmo falto· por doenç ; 

ncontrou r ncieco Severiano durante o tempo que faltou o serviço, em ne

nhUinR festa. Com a palavra o Dr. Mario aarroquillt fez a testemunha s per&Un.. 

~ae que respondeu& que, já f z mais de nnno d a falt a a que está referindo; 

que, trabalha na ecção de c rpintaria; que, a u me tre é o Snr. ~uzebio de 

KellOI Alfredo Wucherer • sub-Oerente. foi quem o mandou depor no . 
presente inquerito. ~ como nada mais dia es e nem ~he do, depois 

de 11 o c do este confonae, foi encerr do o depoimento qu e sai do 

-pela Uomi ao, testemun~a, accusado e seu advo~ do. 

Maceió, ~o e Junho de 1935• 

&!i~ i$;~ 



/ 
6a. TESTEXUNHA 

• 

Ao! dez (lo) di s do mez de Junho de mil novecentoe à trint e cinco (1935), 

nesta ci ade de cei6, no lo r cima referi o, pelas 1' horas do referido 

, a, presente R Conmi e são, foi ouvi · a testemunha noel V leriano, brnsi-

leiro, solteiro, com 32 nnos de iGa e, natural este 'atado, residente nes-

t ci e, co dez (lo) nnos de serviços na Uompanhia Rorça e Luz Nordeste 

o ~r ail- o 6, e que prometteu i~er a verdade do que soubesse e lhe foa-

ae per~nt.a o. ~ sendo ouvida sobre a falta imputad rancisco Severiano 

di se que, ~rancieco Severiano faltou di ersas vez a ao serviço; que, sabe 

ter o mesmo faltado ao serviço durante 15 dia , mas i&nora os motivos des-

-ta faltaa que, dur nte nao encontrou Franêisco Severieno, m nenhuma festa 

durante a e periodo; que, não sabe ai as faltas commetti as pelo mesmo fo-

ram motivadas por doença • Com a palRvra o Dr. Mario Karroquim fez teste-

munha s periUntas que respondeu; ue, o Chefe da testemunha Snr. lzidio 011--
veira, disse a ella testemunha, ha uns trinta ·3o} di • ter Francisco Severia-

no faltado esses quinze dias; que, tinha reparado nessa falta de ~rancis-

co o, a qual só teve conhecimento pelas palavras de seu ahefe; que, 

sempre trabalhou nas officinas; que não sabia ter Francisco Severiano os p'• 

incha os; que, veiu depor por ordem do Snr. Alfredo Wucherer, que tomo o no-

e da testemunha e de todas s mais que vieram; que, não sabe quando se deu 

e sa f lta de 15' dias de Francisco Severiano. ~ como nad mais dissesse nem 

lhe foaee periuntad~, depois de lido e achado eate conforme, foi encerrado o 

depoimento que vae a~Biinado pela Go~asão, testemunha, accueado e ae advo-

o. 
Macei~, lo de Junho de 193~· 

cU1MP t/u~i/ua '~ 
~~~~&,L2~e&, 
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1 • TESTEWNHA 

Ao de (lo) di a do mez de Junho de mil novecento e trinta e cinco {1935), 

t ci e de 

di • presente 

c i6, no lo& r ci 

~omnieeão, !oi ouvi 

ref ri o, pela 15 hor a do referi o 

testemunha Jo quia de Almeiu. b 

silei ro, solteiro, com 41 annos d id de, n tura1 este R•ta o. residente 

neat ci a e. com oito 8) annoe de serviço ~ompAnhia Yorç e Luz No e• 

o .Br eil- ceió, que prometteu dizer verd de o que eoubee8e e lhe 

e p r&Unt do • ...: sendo ouvi a sobre a f l imputada a ranci co Severiano 

Snr. r ncieco Severiano, por ia e que, 

p recer ao - o sabendo no enta~ 

to quaee os motivoa; que, sabe ter o mesmo f ~t do o serviços dur nte 15 
d. a, e que ouviu dizer ter~ eeea falt a ji o moti • 
~ 1 era em os p,s, 

rem qu ntoa e q e foi por oenç em un doe p&a que estava muito 

nenhum fe ta, encontrando por pel a 

nc ma o ou mesmo se receitou. Com a pa-

rio Marroquim fez testemunha e per~nt a que reepond u; 

v iu depor neste inquerito por ordem do Snr. Alfredo ucherer, aub-& rente 

d Companhiaa que, nao abe quantos dias Severiano faltou o ser-

içoa e que eab que o mesmo Fr ncieco Severiano eet va com o p' muito in-

oh -o; que nao e be em q e epoc s t lt a a que aci-

a ~ como ada mais dissesse nem lhe fosse pergunt do, depois 

, foi encerr do o depoimento que vae saicnado 

Uommie ão, testemunha, ccusado e seu a4voi8do. 

Maceió, lo de Junho de 1935· 

c:tin~aC ~'ttn ea~ 
~#U~~ ·~ d ds: ~ d?~;o---



.. . os dez dias do mez de Junho de mil novecentos e trinta e cinco 

(1935), nesta cidade de acei6 , no salã.o da Caixa de posentado ... 

ria e ensões dos derviços blicos Urbanos em acei6, á rua Con• 

selheiro Lourenço de lbuquerque, nQ 155, sobrado, encerrada a ~ 

diencia das testemunhas de accusação , o senhor Presidente pergun-

tou ao accusado Francisco everiano se tinha defeza apresentar, 

e como este dissesse que tinha defeza a apresentar e testemunhas 

que fazer depor, marcou o Snr . residente, na forma do art . 8, das 

Instrucções baixadas pelo Conselho Nacional do Tràbalho, o prazo 

de cinco (5) dias para o offerecimento da defeza, prazo este que 

fica correndo desde logo, do que, para constar, eu, ifaldemar de .. 
endonça Buarque , Secretario , lavrei este termo que vae assignado 

pelos membros da Commissão . 

acei6, 1 de Junho de 1935 

r ~t:kzAiP ~~·~CCI~~ , residente 

L~,~ ,om ,ad7ae.. .e..-&..-..,.). , Vice- resi
dente 

-""· '· ". 



JUNTADA& 

• 

Aos 15 de Junho de 1935 faGO juntada da defeza apresentada pe

lo advogado de Francisco Severiano, acompanhada de um documen

to; do que para constar faço este tenno por mim assignado. -

Secretario. 

• 



MARIO MARROQUIM 
ADVOGADO 

no Inguerlto 

na Comp. Força e Luz Nordeste do Brasil . 

" 
A Com). For'a ~Luz Norod~st~ c'l,o Brasil acuan :t Fr::mclsco S~verio.no de tr 

t~r, sem n menor ~ntlsf ccro a seus superiores, ab~ndonado o serviço du~ 

~ant@ 15 d1 s, de I2 n 27 de ~~teobro de 1933. 

Acusa-o, ainda, de, ~esse 1nt~rv lo t~r Qldo visto a vend~r mercador1~c 

nurnn tnnc de f~sta. Quer com isto provar n Comp nhla qu Severlano não 

~atava doente. Anr~s~nta 7 t•gtemunhns. 

S v~rl~no d~lxou o gerviço no dt I2 a~ o~tembro, ás II hor~s do dlá, 
, 

forçado por um p:r.ond inch çffo num p.:, com edema, qu~ o impedi d~ &e 

cons~rvnr em pé, como s•u serviço de carplnn exigi • Voltou, qum.~.do ,j.r 

cur do, no ula 27, sabendo entl , qu ~stnva d spedido, Era diarista. 

D I2 a ~7, houv~ dois domln~os; o di 16.: feriado est~do 1. Esteve no 

s rv1Ço no dia 12 e no dln 27. Faltou, nortanto , apen s 10 dias. 

Ao snlr, no di I2, ~eu ch~f , sr . Izidlo Ollv lr tev• conh~ci~ent d• 
so, porqu ~wt vn n~ oficina e •xamlnou a gr nd~ inchnçffo do seu pé. 

Tratou-se com seu medico (,r. 1' .:1nocl Oiticlco., que , por oulto tempo fol 

medico da Companhia. N~o era o dr, Reinaldo 

Gama . Durante a sua doenç , s lu de cnsa uma vez para vl~ltar uma su~ 

par nta no Poço, q11e estava grav~m~nt~ do~nte . Enquanto sperava o bon-

de, esteve sentado numa barraca de um conhecido, exat ment~ norque seu 

p ~ inchado n~o lhe nermltla ficar em p ', Não est va vend~ndo coisa 1-

guma, pol:. , opera ri que e r , n o tendo outro mel o de vida, como i'rM.n:. 

jnria capital p ra montar uma ~o.rro.c com quinqullharlas? 

O seu ch~fe Izidio Oliv~ira deu um depoimento fncctoso, par 

Companhia. Bo.gta examinar eas depoimento para chegnr-s~ á comclus~o 

de sua lnvalidnde. Diz ~1 

"t~ndo t~sternunh nor treg vezes ldo m cus 
arrebnlde do Farol, nuncn o encontr~ r~; que , 
aeg quinze rl1~s o m~omo Fr~nc1 co Scvcrl~~o, 
d qu1nqu1lhar~~ no roço , negociando noite e 

do acugado, no. 
viu durante e~
com uma bat'r·c~ 
dia. 



e~altr, de lo~o a lnv•rdade • n lnv•rostmllhançn 

t ut~munh~. S• la viu, durant~ noeo qulnz• dlaa 

~notte e lu, ne ocl9ndo no Poço", n~o o t•rln tdo procur r •m sua r-
~ 

~là nela no Farol. E qu• ch~fP de oflgln~ ~ e~oe qu paoan 15 dtao na 

rua, vl~inndo um one~nrlo qu~ faltou o ~crvi;o? E porque n:o o adveP 

tiu, nno o l~terpelo~, ~nco oeu Chefe? 

Acr sce qu , o m•atre Izldlo Ollvelru mora nn L•vndn, c~nform oeu de-

po tm""'nto, ~ q•le o Poço 
11 f1cn. no l"l.ào opooto co bairro d!" aua r•sld~ncl 

e n'fo ' caminho 1ara a nun caoa". 

A f~cba do Poço, dura somente tres di sere 11za-oe somente n noite ... 

lt esse o denoiml!'nt :> da I 't t s t munh 
... . 

qu cenoz no inqu ri to e que lil:l.l"' 

cnrgu f~z no acusado. 

As gundn testemunh diz: 

''qu.• n.:tda sab• sobre o calio àe que ae trnt no pr•gente inquCJ
rito; qu• lmào c•rta vez uma f•sta do Poço, •ncontrou la, 
oentaào num~ b"l.rraca, a Francisco S•v riano, que •gtava com oa 
~G lnch"l.dos, • o m poder trnh~lhnr. 

'I terc•tr.o testemunha, o ilr. Euzeglo de 1•lo , er membro 
--~----~~~~~~~~ 

erto pela 6om ~n~in e foi cubctltuldo porque o sr. Franc1~co 
~~~~~ ...... ,"";~~· 

Sev rol no declarou .Jor o m•gmo oeu lnimlllgo. Vem a.gorn, como te temunhs. 

cusa-lo. Malil , ~eu d•polmento serve pura botar e~ rel•vo a fnrça da b? 

rncn de qulnqullhnrin, lnv•nt~d nnra justificar a llegulldnà~ da demi~

sffo de um operarlo.Dlz o sr. Euz blo de M~lo: 

J~ 

na 
, 

t 

nrfo ~ 

!"' 

f!'"Gtn. 

qutt ess 

"que nüo viu ·N"Iillioalm..ante ma.a , o ~r . Izldl de Oliveira e o ~r 
Alexnndre Campina( ~·gund~ tagt~munhu,)lnformnrnm Q tegtG
munhn qu• 41rnncloco D•v•.L•lan tlnha -bnrrnc.o.g n· fegt d.::ts 
GI•aç a e n d • Sõo B""n~à 1 to; qu~~' Et f•gta dnliil Graça a real! :G'~
ItE" no bairro dn Lt!vadn ~~' a de S. Benedito no bairro de Mac ló 

nte f gtn à· Povo S•v•rin.no t~m burrncn; 
, 

tn.mbem -com nn que e 

da c Ot•açns, na Levadn e na à!'" s. B•bedtto, m Maceió . O melhol., 

g f•stna rellgiosag e !' allzam ~m epocus àiferentea. :M g' w 

st~munhalil pnr a cus r a Severlan , alem de modlflc r o c lendarlo <.:[4 ... 

tollc , dnn inda no acu•.:~.Clo dom da ublquld de. 

As à~malw t•stemunhna nada adla.ntnm contrn Fr nciltlco Severl no. 

Diz a qu rta t st munha: 

" qtl!'" Frnnclsco Severlnno ~ cúmprldor dra oeus d!'"verl!'liil; aue ou
viu falar dur~nte o tempo qura !'"le esteve afngt do do servi
ço, que o ID!'"Iiilmo liiltnv:.t em c"ga dofl'nt~, com os p~g tncha.dog ." 

A quinta t liilt munha: 

"que não encon rou Francl~o~co Severl n duru11te t~mpo,qDe f·l 
t..>u ao ervtço, em nenhuma fest • Que o ar, Alfr~do 'wuchet• 1~ 



A sexta: 

MARIO MARROQUIM 
ADVOGADO 

sub-gerente, foi qu~m o mandou depor no pr g~nt~ lnqu~rlto". 

"que o ch~f~ da - t•st"munha, sr. Iz1d1o aJllv~lrn , diase 
temunha, ha uns trlnt dlQ.s, ter Franc1ac1 Severluno falt·d~ 
lilea qulnz~ dlaa; que nã tlnh r pl'r do nelilaa falta de Francl 
co 3~v~rlan , da qual s6 teve conh clm~nto p~lnlil palavralil do 
~eu Ch~f ; qu~ v~lo depor nor ord m do sr. Alfredo ~cherer, qa 
tomou o nom• Õ'liil t~atemunh e de tod s Oiil mallil qtle vier m". 

A etlrna, finnlm~nt~: • 
11 qu~ v 1 o d~p r n lil t~ 1nq·l~rl t por ordem do o r. Alfroed Vfuch "' 
auh-ger~nte da Companhl ; qu não sabe qu nt a dlag Fr ncl c 
Dev~rlan f ltou a6 aervlço, m s qu a be qu• o megm elilt~v 

, 11 
com o pe culto 1n~had • 

Aa t stemunh lil rovam: a) que Fr ncllilco Dev rta1w eatav doonte, coo o 

pé multo inchado e qu ntto podia trnb lhar. b) que . Francllilco Severl no 

n:ro vend u ~""m barraca de ·fegtn. c) que Companhia, nurn fnzer cnr~ 

n oner rio 

s•ndo tod a d p~ndent a do m~str Izidlo, deveriam tnmbem acusar, como 

o m~liltre Izldl acua u. 

O operarlo Francisco Sev~rl~no lilteve 1mposeib1llt·do de trabalha~ de 

I2 a 26 de setembr~ de· I 933. Deixando o oervlço 'lil ri horalil do dl !2 

nffo à lu do trn lho sem dar lil tlaf ç o n neua sup~rl relil, ma com a 

clencia d les. Esteve s boa culdadoa m dlcoa do dr. Manoel 01t1c1cn 

que .1n fol medlc d::t C mnnnhin e qll n o trnta de ~raoa. 

N pode , p r consequenclu aer demitido, porque a llils ae ~p~x opõe 

1mperlo d lei. Agalm unt ndendo,o C m~ lho N clonal do Tr'lbalho furl. 

JUSTIÇA. 

• I f l 

~r., /i-r~ 
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Aos desesete ( 17) dtéls cio mez de J mho do anno de mil nove

centos e trinta e cinco ( 935), nesta cidade de 1fficei , fa~ 

ço estes autos conclusos ao Snr. Antonio da Si va Campos, 

Presidente da Commi ssão de Inquerito; do que para constar 

lavrei este termo que vai por mim assienado. Eu, Waldemar 

de Mendonça Buarque, SeC',...etario, subscrevi e a signo. 

Mac ei6, 17 de Junho de 1935. · 

Designo p dia 2 de Ju~ho do corrente anno, na sala da ca·xa 

de Aposentadorias e Pensões de Servigos Publicas Urbanos em 

Macei6, ás 14 para ter lagar a audiencia das testemunhas arro

ladas, fazendo o Secretario a intimação ao accusado ou seu re

presentante. 
Macei6 , 17 de Junho de 1935. 

i:t/~~~ Presidente 

• 



la. TESTEMUNHA 

Aos dois (2) dias do mez de Julho d mil novecentos e trinta e cinco 

(1935), nesta cidade de Mace 6, no salão da Caixa de Aposentadorias 

e Pensõ e dos Serviços Publjcos Urbanos em Macei6, á rua Conselheiro 

Lourenço d~ Albuquerque nQ 155, sobrado, pelas 4 horas do referido 

dia, presente a commissão, o accusado, o Dr. Mario Marroquim, aãvoga

d do Syndicato dos Empregados e Operarias da Companh·~ Força e Luz 

Nordeste do Brasil-Macei6 e o Dr. Herminio de astro Barroca, advoga

do da mesma Companhia, foi ouvida a testenntnha José ~~rtjniano Diniz, 

b asiJeiro, casado, 46 annos de idade, natural do 1 Stado de Pernam u-

co, residente nesta cj dade, Avenida São José, n2 lo, e que prometfeu 
• 

izer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado: E sendo ouvida 

sobre a falta imputada a Francisco Severiano disse que, no tempo em que 

Francisco Severiano faltou ao serviço, falta a que se refere o presen~e 

limquerito, passando causualmente m sua resjdencia lá. o encontrou doen-

te, com os pés inchados, dizendo ainda elJ e que j ha dois dias não tra ... 

balhav , por causa de sua enfermidade; que fiao sabe si Francisco Severia

no communicou a sua doenca are seus superiores. Com a paJavra o Dr. Herminio 

de Castro Barroca, advogado da Companhia Força e Luz Nordeste do Brasil, 

por elJe foram feitas as seguintes perguntas a testemunha que respondeu; 

que v·u o nr. Fr~cisco Severiano em sua casa em Setembro de 1933· que 

v·u os pés inchadps do Snr. Francisco Severiano não sabendo porem porque 

se achavam neste estado; que viu somente um vez o Snr. Francisco Severia

no em sua casa adoentado; F. como nada mais dissesse nem lhe fosse pergunta~ 

no, depois de lido e achado este conforme, foi encerrado o dPpoimento qu~ 

vae assj.gnado pela CommisÊ3ao, testemunha, accusado e advogados. 

Macpj6, 2 de Julho de 1835. 

i:/~ ~J.;_ w!l~~ 
zt:~~c.-a 4 c~~.J- ~ 

-~ -.-?~~~ 
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2..à· TESTEMUNHA 

Aos dois dias ào mez de JuJho àe mil novecentos e trinta e cinco 

(1935), nesta cidade de Mace 6, no logar acima referido, pelas 

quaforze (14) horas do referido dia, presente a Cornmissão, foi ou

vida a testemunha Moys~s Alves Diniz, brasileiro, sol~eiro, com 

9 annos de idade, natural deste Estado, residente nesta cidade 

rua Bomsuccesso n2 262, e que prometteu dizer a verdade do que sou~ 

besse e lhe fosse perguntado. E sendo ouvida sobre a falta imputada 

a Francisco Severiano disse que, durante a doença, digo durante a 

falta de que trata este inquerito, foi encarregado por mestre Izi 

dio de Oliveira, chefe das Officinas da Companhja, àe fiscal·sar 
• 

a Francisco Severiano ; que com esse fim, foi duas vezes a residen-

cia do Snr . Erancisco Severiano, lá o encontrando doente; que pre

veniu disso ao mestre Izidio; que este não se conformando com a in

formação, foi pessoalmente a residencja de Francisco Severiano, não 

sabendo porem a testemunha do resultado ; que ao ir a casa do Snr. 

Francisco Severiano o encontrou com os p~s inchados , sem poder an ... 

dar; que ao tempo em se deu a falta de que se trata, era empregado 

àa Companhia For~a e Luz e tfabalhava nas Officinas; que durante 

esse tempo nunca encontrou o Snr . Francisco ·Severiano na rua . Com a 

palavra o Dr . Herminio de Castro Barroca fe a testemunhas as per gun 1 

tas que respondeu ; que não pode dizer o mez e o anno em que fez as duas 

visitas acima referida ao Snr . Francisco Severiano,porque isso não lhe 

interessava; que somente pode affirmar não ter Francisco Severiano sa

hido de sua casa durante o tempo em que commetteu a falta de que é ac

cusado nos dois dias em que foi visital- o , pois quant o aos dias restan~ 

tes nada pode dizer porque não lhe andou botando reparo; que nas duas 

visitas que fez a Francisco Severiano encontrou-o sentado numa cadeira 

na sala de visita e poude ver acharem- se inchados os p~s do mesmo Snr . 

Francisco Severiano ; que não sabe dizer se os p s do Snr . Francisco Se

veriano estavam feridos, pois somente poude ver as pontas dos dedos ; 

que nãp sabe dizer si o Snr . Francisco Severiano abusa do alcool , poi s 

nunca fez libações juntamente com o mesmo Snr. Francisco Severiano . E 
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E como mais nada dissesse nem lhe fosse perguntado, depois dP. lido e 

achado este conforme, foi encerrado o depoimento que vae assignado pela 

Commissão, t~ stemunha, accusado e advogados . 

Macei6 , 2 de Julho de 1935. 

• 
3a . T rEMUNHA 

' Aos dois dias d·o· mez de Julho de mil novecentos e trinta e c~nco (1935) , 

nesta cidade de Macei 6 , no logar acima referido, pelas quatorze ~14) ho

ras do referido dia, presente a commissão, foi ouvida a testemunha Eucly

des Firmo To res, brasileiro, casado, com 4Fl annos de idade, natural des

te Estado, residente á Rua Benjamin Constante, 62 - Trapiche da Barra -

e que prometteu· dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado . 

E s endo ouvida sobre a falta imputada Francisco Severiano, disse que, 

assi stiu quando Francisco Severiano preveniu ao chefe da carpintaria, Snr. 

Euzebio de Mello de que se achava doente e que ia para casa; que nos dias 

seguintes não o mesmo ao serviço; que não sabe si f o· a Companh · a que o 

dispensou; que Francisco Severiano ha dias que andava doente e depo·s ap

pareceu com os p~s inchadps não sabendo a testemunha a causa da inchação; 

que ao cabo de ins 15 dias encontrou o Sr. Francisco Severiano dizendo-lhe 

o mesmo que não ~odia voltar ao serviço parecendo a testemunha que era por 

causa de um attestaào medico, jul~ando tambem que Francisco Severiano esta

va suspenso . Com a palavra. o Dr . Herminio ~A Castro Barroca fez a testemu-

nha as per~rntas a que respondeu : que não se lembra do mez e Anno em que 

assistiu o Sr . FrAncisco Severiano oizAr ao Sr . Euzebio àe Mello que n - o 

podia voltar ao trabalho por se achar doente, mas que essa declaragão fo~ 

·~a feita no primeiro horario, pela manhã; que parece a e la testemunha ter 

a doenga durado de oito a dez dias; que não sabe dizer se o Snr. Francisco 



Francisco Sevcriano esteve sob c idades medicos, ou si lhe limitou a tomar 

remedios caseiros; que depois declarou o Sr. Fr cisco Sevcriano a e le de~ 

poente não oder voltar ao serviço por f alta do attestado medico; que ora 

da f esta do Po o, digo que antes das festa do Poço, que se r ealisa de 2o 

23 d Setembro, digo qu teve opportunidade de ver o Sr. Francisco Severia-
• 

no por duas vezes, sendo uma na porta da Companhia Força e Luz Nordeste do 

Brasi l e outra no Mercado Publico; e que estas nuas vez s em qne a testemu

nha teve opportunidade de se encontrar com o Sr. Francisco Severiano, foram 

·o tempo em que o mesmo Severiano faltou o servi .o da Companhia; que nas . 
duas vezea em que esteve com o Sr. Erancisco Severiano este lhe dissera es-

tar aguardando que a Companhia o chamasse p a trabalhar; que a pr ·me ira 

vez em que esteve com o Sr. Francisco Severiano este ainda parecia estar 

doente e da segunda vez, uns 5 dias depois da primeira, o mesmo Francisco 

Severiano estar bom; que não reparou qual a doenç~ q e tinha o Sr. Francis

co Severiano quando se declarou doente ao Sr. Euzbio de Mello, mas quando o 

viu pela primeira vez notou que o mesmo Francisco Severiano estava com os 

p s um pouquinho grpssos· que Francisco Severiano se achava no momento cal

çado. E como mais nada dissesse nem lhe fosse perguntado, depo·s ele lido e 

achado este conforme, foi encerrado o depoimento que vae as signado pela Com

missão, testemunha, accusado e advogados . 



CERTIFICO que nesta data faco remessa ao snr. Gerente da Com

panhia Forç-a e Luz Nordeste do Brasil, do Relatorio da Comis-

-sao nomeada para apurar a falta grave commettida pelo opera-

rio Francisco Severiano, o qual relatorio vae junto ao inque

rito administrativo a que se procedeu . Maceió, vinte e nove 

de Agosto de mil novecentos e trinta e cinco. W~ 
.. 

• 



RENATORIO 

I - Em 29 de Maio de 1935, em virtude da Portaria do Snr. Gerente 

da Companhia Força e Luz Nordeste do Brasil, fomos nomeados 

para proceder a inquerito sobre a falta grave commettida pelo 

operario Francisco Severiano. 

Cinco dias ap6s a nomeação, em 3 de Junho de 1935, foram ins

tallados os trabalhos, conforme acta desse dia e designado o 

dia 10 de Junho, no salão da Caixa de Aposentadoria e Pensões 

de Serviços Publicas Urbanos em Maceió, ás 14 horas, para ser 

ouvido o accusado e as testemunhas . 

II - No mesmo dia 3 de Junho de 1935, foi expedido o instrumento 

de intimação, no qual o intimado pe,s o "visto", datando-o, po

rem, de "4 de Julho", para, talvez, tirar proveito desse fac

to, que revela m~ f6. 

No dia 10 de Junho, porem, apregoados o accusado e testemunhas 

de accusação, compareceram todos como se vt a fls . 

Teve então lugar o termo de qualificação do operario Francisco 

Severiano, que usou de evasivas ao responder sobre o que tinha 

a dizer quanto aos factos que deram lugar ao presente inqueri-

to. 

No mesmo dia foram ouvidas as testemunhas de accusação, na pr~ 

eenGa do accusado. 

III - Perguntado se tinha defeza a apresentar e como respondesse af

firmativamente, foi-lhe assignado o prazo da lei, dentro do 

qual apresentou a sua defeza, embora não articulada, com um 

documento e o rol de suas testemunhas . Feitas as intimaçÕes 

e designado o dia, foram essas testemunhas ouvidas no dia 2 

de Julho de 1935. 

IV - Vejamos agora a prova da accusação. 

Diz a la. testemunha que Francisco Severiano era 



- 2-
A)~_;;l<o 

r:J/v;--l'dc-. r L- ~ 
"muito faltoso nos serviços e pouco cumpridor dos seus deveres 

no trabalho"• 

A 2a. testemunha corrobora o dito da primeira, isto ~' que Fran-

cisco Severianoa .. 

"faltava algumas vezes ao serviço". • 

Diz a 3a. testemunha que o accusado 

"era faltoso e que nessa ultima falta deixou o serviço sem 

nenhum aviso". 

Ainda a 4a. testemunha, companheiro de officio do accusado, af

firma que 

"algumas vezes elle fal tava"• 

São da 5a. testemunha as seguintes palavras sobre o accusadoc 

11 sabe ter o mesmo faltado uns dias ao serviço''• 

Informa a 6a. testemunha que Francisco Severiano 

"faltou diversas vezes ao serviço". 

Por ultimo a 7a. testemunha assegurou que o accusado deixou de 

comparecer ao serviço& 

11 algumas vezes deixava o mesmo de comparecer ao serviço". 

Verifica-se, pois, que Francisco Severiano, segundo o depoimen

to unanime de sete testemunhas,era 

"um faltoso no serviço". 

V- Provam ainda as testemunhas, a la., a 4a., a 6a. e a ?a., que 

Francisco Severianoa-

"faltou quinze dias ao serviço da Companhia"• 

Acontece ainda que a la. não o encontrou jaJllais em casa e o viu 

com uma banca de quinquilharia no Poço, sendo que 

"no anno anterior este mesmo empregado já tinha procedido da 

mesma maneira"• 

A 2a. testemunha teve tambem opportunidade de ver Francisco Se

veriano, na festa do Po~o, 

11 sentado numa barraca". 
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E a 7a. teve opportunidade de 

"encontra-lo pelas ruas". 

ssim, pelas testemunhas de accusação, se verificat 

a) - que Francisco Severiano era faltoso no serviço da Com-

panhiaJ 

b) - que faltou ao mesmo serviço nos 15 dias referidos na 

portaria de fls.; e 

c) - que, não obstante isso, andava pelas ruas e pelas fes-

tas. 

VI - Allega, porem, o accusado que suas faltas f oram commettidas por 

motivo de molestia, e com isso, elle proprio confessa ter fal

tado ao serviço. O argumento de aefeza de Francisco Severiano 

ê que se achava com os p6s inchados e, pois, não podia traba

lhar. 

Procede esse argumento ? 

Se estava de p6s inchados e não podia trabalhar, como era que 

andava pelas festas e pelas ruas (la., 2a., e ?a. de accusação)? 

Como podia andar pelo Mercado Publico e na porta da Companhia, 

como diz a 3a. testemunha de defesa? 

Juntou o accusado um attestado medico, que o reputou impossi

bilitado de locomover-se. Mas, contra esse attestado, dizem 4 

testemunhas de vista que Francisco Severiano estava nas festas 

do Poco, andou pelas ruas, pelo Mercado Publico, etc. 

Tambem ~ exquesito que o accusado, tendo serviço medico da Com

panhia não se valesse de1le, como attesta o Dr. Reynaldo Gama, 

para procurar os serviços profissionaes de outro medico. 

VII - O attestado medico, fornecido em 12-6-1935, e referente ~ mo-

1estia que allega o accusado ter soffrido de 12 a 26 de Setem

bro de 1933, ê pouco preciso sobre a doença do operario Seve

riano, dizendo apenas tratar-se de edema dos membros inferiores, 

quando ~ sabido, por ser publico e notorio, que a inchação das 
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pernas, principalmente EJD 14aeeitS, onde isso 

empatou peasea alguma de locomover-se e trabalhar. Aos de

pois, as proprias testemunhas do accusado deixam claro que 

sua doença não era tão importante, pois que se limitava aos 

pás (la, 2a. e 3a. testemunhas de defesa}, sendo que uma del

las apenas viu "as pontas dos dedos" (2a. testemunha) dos 

pés inchados do accusado, pés ess es que, ao dizer da 3a. tes

temunha de defeza, estavam 11um pouquinho grossos", encontran

do-se, porem, o accusado "calçado". 
• L l esim, nao ~ crivel que a doença do operario Francisco Seve-

riano feaae de molde a empatar-lhe o serviço que prestava na 

Companhia. 

VIII - Ante o exposto, ~ a Commissão de parecer que procede a accu

sação da Companhia Força e Luz Nordeste do Brasil contra o 

operaria Francisco Severiano. 

14acei6, 29 de Agosto de 1935 

vi4fJ:;<MlAA~,~~o~fu., Presidente 

Vice-Presidente 

Secretario 
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O advogado do accu~ado não juntou ás razões que of

fereceu o neces sario instrumento de mandato . preciar o pro

cesso assimJ aeria aprecia-lo sem defesa . Opino , pois , seja o 

mesmo convidado 
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A/C o Sr. Francisco Slveriano 

Di 

Rua Iria Alagoenae, 239 - Macei 

AljgO,!L 
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I lo. Sr 

MARIO MARROQUIM 
4DVOOADO 

~IAIII_...._ MaceiO 

Dlteror Geral da Secretar1n do 
Conselho Naclonnl do Trabalho. 

Sr. Diretor Geral: 

Tendo V.S. Reclamado a falta de nrocuraç!o de Fran-

cisco Severlano no nrocesso em que o mf!:"amo con t.ende com a Companhia For

ça e Luz Nordeste do Brasil, ~e MacelÓ, apr~sao-me em remeter a essa Re

partlo!o o documento aludido, afim de que o assunto em apreço poaaa ser 

devidamente apr~clado. 

AgradPGO u aten~~o de V. S. a cujas ordens me coloco e de quem sou 

Crdo. Obdo. 

Maceió, 23/I/936 

, /c,. ~.._1. " L ~<AA- / ~ , : ~. • 

Run Com. Palmeira 642. 





A' considerar:r7o do S:u·. Dlrector Geral 

d'r CU!.r:<IJ.'dtl co~ (( i~.-m a/'4 '5; r"" ' ........ -
R io deJ 1w : · J./Ç._.~,: F.ev~~ ..... de1ri3..q'_, 

_ __ ....... fff«Td!ruJ d'e/e~~/ifer ~{ 
................ - .. ·-··-·"'! 

D.reaor· <ia ll!- Secçã(} 
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VISTO-Ao Snr. (j)r. Prt)Cur a lfW' Goral, 
às twdsm do Epçmo. Snr. !Pr~. 
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17 r1l 6 

EA 

• 

Sr. Director da Companhia Forç e Luz Boroeste do Brasil 

Praça Floriano Peixoto 

Ala~~=-----Ma __ ceió 
... • 

" 

Não constando ~os autos de inquerito admt 

nistrativo instaurado por essa Companhia contra Francisco Se-

veriano, a antecedentes do ~o, solicito-voe, de 

conformidade com o querido pel Procuradoria Gera~, seja en-

caminhado a este Con elho p ra oo devidos fine, o alludi4o do-

nto. 

Attencio e e udações 

Francisco ateon 
Director, 



• 

.. 

• 



ForM, 241-M 

COMPANHIA FORÇA E LUZ NORDESTE DO 
----~----

Praç a Floriano Peixoto 

Ender ço Tclegraphíco: 

BRASIL I cD 
LUZ, MACEIO' 

Caixa Postal No. 18 
ALAGOAS BRASIL 

Toda corr IPOHdcncfa deve ser dirigida no ger ente 
Ali Communications to be nddrcssod to tho Manager 

MACEIO', ... ~Z ... g.~-- ~ª .tº····d..~ ~.936 ................... . 

• 

Exmo. Snr. Director do Conselho NaciorJll do Trabalho 

Rio de Janeiro 

Damos em nosso poder vosso officio ng 1-~51, de 17 
de Abril • Jllaeado, a respeito do inquerito administrativo 
instElurado por esta Com~nhia contra _!rancieco eyer:hi:AG, 

.. Em ree po ta, tornamo e a liberdade de chanll r a vossa 
ttençao para o certificado do Boletim _do eeaoal ng 219, 

fornecido por e e ta Companhia a" Cornmi asa o encarregada de pro 
ceder ao inquerito, ouj o original ee acha annexo ao proc a':" 
ao encaminhado a esse Egregio Conselho por meio do nosso of 
ficio na 259, de 31 de Agosto de 1935. Conforme já disse-
mo no certificado em apreço, 'nenhum assentamento exi te, 
no eacriptorio da Com~nhie, anterior ao anno de 1931". 

Em vista do exposto, confiamos que reconh oereis 
ser absolutamente impossivel a eeta Comp:~nhia enviar a eee 
Conselho a folha de antecedentes de Francisco Severi~~o. 

• A reEentamo-voe os nossos protestos de coneider -
ça o e a preço . 

SaÚde e fraternid de 

. Cerente 

.__) 
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MINISTERIO DO TRABALHO, 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

........ la. Seoçêo 

"' 

C. N. T.- 25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Pro c . 14. 813/33 

ACCORDÂO 

Ag/CS 

19 ... 3 .6 
.. 

Vistos e relatados os autos do processo em 

que a Companhia Força e Luz Nordeste do Brasil - Maceió - rernet 

te a este Conselho, para fins de direito, o inquerito adminis

trativo que fez instaurar contra o funccionario Francisco Seve-

riano, accusado de falta grave capitulada na letra t do art. 54 

do Dec. 20. 465, de 1931; 

CONSIDERANDO que esta Cama ra, por accordão de 4 de D~ 

zembro de 1934, julgou nullo o inquerito enviado pela referida 

Empreza, visto não terem sido observadas as Instrucções deste -

Conselho, de 5 de Junho de 1933,e,em consequencia, determinou -

~osse o accusado reintegrado no serviço, com a faculdade da Em-

preza ins taurar novo inquerito; 

CONSIDERANDO que, em cumprimento a essa decisão en

viou a. Empreza o novo procedimento, já agora, organisaào com-

observancia das Instrucções deste Conselho, tendo sido faculta

do accusado pleno direito de defesa; 

CONSIDERANDO que, segundo a portaria de f l s. 40, é o 

funccionario Francisco Severiano accusado de haver abandonado o 

serviço durante 15 dias consecutivos, desde 12 até 27 de Setem

bro de 1933, sem ter apresentado qualquer justificativa; 

CONSIDERANDO que, bem examinadas as provas produzidas 
.::..--

no novo inquerito, é forçoso concluir que a falta grave attribui

da ao referido funccionario não está perfeitamente caracterizada; 

CONSI DERANDO, com effeito, que as testemunhas arroladas, 

não positivaram a im utação feita no inquerito , convindo resaltar 
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resaltar que as suas declarações estão eivadas de falhas e con

tradicçõe e; 

CONSIDERANDO, por outro lado, que o accusado justifi-

cou a sua ausencia, junt ando attestado medico onde se declara 

que no periodo indicado na portaria de fls. 40, esteve elle do-

ente; 

CONSIDERANDO, assim, que na especie não occorreu a fal

ta grave previst a na letra f do art. 54 do citado dec. 20.465; 

Resolvem os membros da Primeira Camara do Con-

selho Nacional do Trabalho, julgar o inquerito improcedente, e, 

em consequencia, confirmar o accordão anterior de 4 de Dezembro 

de 1934, p a ra o fim de ser Francisco Severiano reintegrado no -

serviço da Empreza, com todas as vantagens legaes. 

Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 1936 

Presidente 

Relator 

Procurado r Geral 

Publicado no "DIARIO OFFICIAL" em --1 i- d~ ~·.) d ~ ..A 9 ~'f-
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