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Companhia Energia Electrica da Bahia 

Bahia, 11 de MS?qo de 1936 
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.A. Diretoria da Compe.Dhi Energia Eleotrioa. da Bahia, tende ao requerido, 
em oficio, pelo Sindicato Profissional em Tramway, :ro~a, Luz Teleton da Cidade 
dos lvador, no sentido de ser aberto inqu rito dministr tivo p r apurar falta 
gr ve relacionada com a demissão do ~pregad~ Gaspar Barbosa juniatt resolve, pel 
presente Portaria, nomear Dr. Epaminondas Torres, ~Srà. Mario Vianna e Possiaonio 
Almeida, r p ctivamente presidente, vice•pr ident secret rio, para constituir«m 
a Comissão que deverá presidir esse inquerito, de acordo eom o art. 53 do Dec.2Q465, 
d 1• de Outubro de 1931, aJ. ter do pelo Deo. 21081, de 24 d.e F vereiro de 1932, e ,.. . 
na tor.ma preVista na1 Instru~oes baixadas pelo Conselho Nacional do Trabalho resw 
peito. 1 

O referido Gaspar Barbosa Junior, que tembem usa o nome de Gaapar T. Improt • 
oontando menos de lO anos de aerViqo na meam Companhia Energia Eleotrioa da Bani , 
f' oi demitido em 23 de Abril de 19 35, em virtude de :t'e.l tas graves cometidas no exe:rw 
cicio de suas tu.nções de operador de quadro, na SUb....Seccwão da Graça, a aaber: a) 
dormir durante o tr balho; b) usentar-s do local deste, para fins p rticulares; 
o) cone ntir na entrada, proibida, de pessôas extranhas, inclusive mulheres, no 
recinto do s rviqo; d) agredir tisicament e por palavras , injuriosas a companheiros 
eus de trabalho; e) insultar e detratar funoionarios de hierar~uia superior; t) 

relnt r, por escrito, 1nveri41omnente inc.identes ocorridos no. rviço seu cargo. 

E,c~ taes átos ou tatos caracterisam máu procedimento, bem ~amo desidia• 
ineubordina~ao • indisciplina do empregado no ex rcioio de suas tunOQO e, no termos 
do art. 54, letras •O -tw do Deo. n. 20.465, de 1• de Outubro de 1931, decide a 
Companhia mandar abrir o inquerito para satisfazer ao pedido dito Sindic to, visto 
contar Gaspar Barbosa Junior ou Gaspar T. Improta menos de 10 anoa de serviço, sem 
direito assim á estabilidade e garantia estabelecidas pelo Dec. n. ~.465, de 1 de . 
Outubro de 1931• 

.. 

Te stelllUllha s : 

1) Adroaldo s pul veda 
2) Raymundo F. de Barros 
3) Rerm.ogen e Rodrigues de Mattos 
4) Victorino B. das Chagas 
5)) Antenor Bandeira Ipyr pininga 
6 Martinho T• N scimento 
7) Alfredo Waldomiro Rupsel 

•' . . 

Empregado da Oom,panhi 
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CO ISSlO DE INQ,UERITO AD INISTRATIVO 

Empr gado: - Gaspar Barbosa Junior ou Gaspar T. mprota - Op radox 

'• 

• Illmoa. Sra. ir ator a da Companhi Energi Electrica da Bahi • 

-Na qualidade de Pr sid nte da Commi sao que, em in-

qu rito .. dministrativo, d v apurar a falta 1 vada ao oonh cimento 

dessa Dir atori.a, de referenaia ao Operador de quadro da Sub- sta

ção da Graça - Gaspar Barbosa Junior ou Gaspar T. mprota, venho 

solicitar-vos seja posta ~ ·dispoaiQão da dita co~sa~o uma sala 1 

com o preciso material, onde, com as garantias de sigilo que o caso 

l'equer, possa a mesma reu.nir-se para dar desempenho ás funcQÕes 

que lhe foram imcumbidas. 

SaudaçÕes. 

Designo a sala n° 7 no 1° andar 
lieste edificio. /../ • '(-

~';...-~~:;;;~ ;;;;.:~F---e-r;..=""='--sdz?"~~-;..;~;....;.~-=-.;..~..;.~--::s::;~_...~ residente 
Bahia, )6 J7 M~ d 193~ Epaminondas Torres 
~~â7 

Ali i si o lll;fsõrra 
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Op rador d quadro da Sub-Rst ção da Graça - G spar Barbosa Junior 

ou G s ar T. Improta . 

Oidad do Salvador , 17 de rço dtt 1936. 

Illmoa. Sra. Dir otor s da Companhi En rgia El otrio da B hia • 

... 
Rm s sa _o inioi _l dos a ua trabalhos, hont m r a-

lia da , ata Commdssão r solv u, por unanimidade da votos, julgar 

indispensavel, oomo base de suas p squizas syndio ncias, o oonh -

cimento pr vio das informaçÕea ' em que asa Dir cção se stribou, 

conform consta da portaria n° 8, de 11 do o orr nt , para abe-rtu:ra 

do inquorito respectivo. 

-Dando, pois, cumprimento a essa delib raç o,peço-

vos façais ohegar o m u· poder as info~çÕ s alludidas, assim oomo 

qualquer outro documento que porv ntura exista sobre o cas o. 

S udaçÕ a 
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No dia · de bril de 1935, ·a 7h25', apresentou-se defeito no 
feeder de Burra, 6uo vólts; o operador Guspur telephonou p~ra a Linha .nérea, 
estando essa Sccr;Üo em communica~Õo, o mesmo telepbonou pn .. a Gub-Estação 
de 'ant'.t~..nna, pediu ao ajudante de uorto, Sr. A•ntenor Bandeira&. lpyrapininga 
para dar o viso pessoal á Linha Aerea; cate respondeu 'lO operador Gas . r 
ue avisasse ao Load Dispatcher em Lnpinho., como é do regulamento de ~ec Õo. 

,I 

A•s 7h29' rosol veu o operador Gaspa11 avia ir oo .3r • .Alf edo W. J:Iupsel, 
Load Oispatchor de u~rto no Jub-~star.-o,c Lbpinho, ue o referido fceder 

I 
estava desligado, por ter apresentado defeito. O sr. lfredo avioou imme-
di tamente ao .:>r. Miranda, encarreg do do serviço da noite no Linha • área, 
p/.jra tomur as providencias que o c so exigia. Logo que o Jr. Alfredo 

oabou de dar aviso á Linha 6rea, o operador Guspnr avisou co r. Hredo 
ue h via li~ado o referido fSe er. O ~r. lfredo chamou a atten~~o do 

mesmo, pois já tinha dudo a linha ( feede de Barra, boO volt ) cano desligada 
por efeito, o c.a,ue o ~r. Guspar rcspol\deu grosseiramente, dizendo ao vr. 

ll'redo ue quem mundnv no eorvi1~0 delle er elle. 

mas o Sr. Gaspar tele honou-me minuto de ois dizendo-me u 
tinha dito o 'r. lfredo o ~esmo quo acabo de expor, ootbÓra no seu mappa 
diario dfsse se tudo ao contr i"o,. confórme mappa junto. 

_ o dia 21 de 1~. rço a 3' pe bril de 1935 esteve tr balba ndo nn 
:Jub-.li:sta · o do ~ nt ' 1 .. nna como ajud nte, por castic;o, l''oi suspenso v· ri s 
vezes , sendo a mais importante uando suspenso por 6 dias, )elo facto de o 

r . omei,!O o tor enc ntrado dormindo, 3 dias por ter aggredido, dentro da 
i.:!Ub - .1!. ta·oo, o seu u j udnnte ur. Hurmogenee odrigues de Mattos. Infractor 
de v· ri e cl!i. sul s do eglllame to da Corupanhia, como sejum bandonar o e
C:i:lt da uub- •'::;t; Õo, ar cortar c bellos, consentir que pessôas extranhaa 
entrusaom na l,.)ub-~ te s:o, até mesmo mulheres, faze ganchos em casas r·t1-
Cllllres longe da Sub-~:J"t;a ção. 

Por três vezes acc sou o seu jud.ante, sr. Hermog os R. de attos, 
de te~ roubado dinheiro de 3CU bola , ame ~ou todos os seue cnmoanheiros de 
ch á - lO.s á Policia. O mais 1:npartante é ctue, certo vez, o Jr. Gaspar 
entro de l uarto ' s 15 hor·es, levou em sua pasta 25~00, e affirmou tua o seu 
ajudan e lhe roubou 20~00; sahindo do servi~o és 3 ho as, o Garcia foi 
sal toado por 3 soldados de .Poli c ia, que lhe rou r 20.,:C<O • 

Certo dia esteve na uh-~s tação de Sant • Anna detra ando de minha 
pessôa com pa.l vras injuriosas, ot fen(lendo a minha moral, tendo eu como tes

emun o deste r cto o ~r. Mnrtinho Nascimento. 

o;.~r. Gnepur Barbosa Junior jÓ foi e ro!mdo nas OJ'ficin.as d!l. U oça 
com o nome de Gaspar Burboaa lmprota e sahju como grevi ta. Como testemunh s 
destas nccuseçÕcs tenho o r . lfredo ldotniro f upsel, L 1ad ispatchor àe 
Lap inha , Haym do .Jj ldlrencio de Burros, Rubens Li t1eri Brentz, opera 1ores da 
ciub-.u.staç:"'o da Graça, LoUI'i 1 uoo.res dos ois, Hermo cnes Rodr1en s de 1attos 

/ 
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' lüipio :norentino, ajudantes a mesma Sulj-EsteG:J:o, 'L"'rtinho Francisco do 
Nascimento , electrici tntê ;.;)ec~ão de leparos da ;.;)ub-.llistaqÕo de Sr~nt ' ''nna 1 en ao . 
Vic torino B. das Chagas jYOJ:)erndor em V1p inha e nctunlmen te opero 'lor ""ub-
~stac;Üo da Graqa . • 

Bahia , 8 de lt'evereiro de 1936 

( ' ! 

.~.Jós ,abaixo assignudos, rleclui·amos serem verdadei.ras as 1nfo rmo\Ões 
prestadas pelo ,:,r • .t~.droe.ldo ~e!Julve.da, rele tivamonto no ex-operador Gaspar 
Barbosa Junior, na parte ue s refere a cada um de nós . 
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OO.MMISSiO D:i INQUERITO ADMINISTRA.TIVO 
DA 

00 ANI:IIA ENERGIA EL TRICA D BAHIA 

Cidad do Salvador,l7 de MarQO de 1936. 

ILLMO. SB. GASFAB BARBOSA JUNIOR 

Pelo presente instrumento de intimtQão, notifico-vos, a coJ!lpareoer
des no di 20 do corrente, 'a lO horas da manha, perante est Oommisa~o de In
querito Administrativo, no edifioio da Companhia Energia Electrica da Bahia,no 
primeiro andar, sala numero sete, á rua D. Jeronymo Tho~, para voa defenderdes 
da_aoousação de falta gr ve que vos ~ attribuid quando no desempenho das fun
oçoas ~e exerceis na Companhia Energia Eleotrica da Bahia, conforme portaria 
da Direcç~o da mesma Companhia, de 11 do mas fluente, nestes termos redigida: 

,I 

OOMPANRIA li:NEBGIA ELECTRiqA DA BAHIA ,. 
PORTARIA N° 8 

A Directoria da Companhia ~nergia Eleotrioa da Bahia, attendendo ao 
requerido em offioio, pelo Syndioato Profissional em Tramway, ForQa, Luz e Te
lephone da Cidade do Salvador, no sentido de ser ab§rto inquerito adm1nistr ti
vo para apurar falta grave relacionada oam a demiasao do empregado G apar Bar
~oaa Junior, resolve pela presente Portaria, nomear Dr. Epaminondas Torrea,Srs. 
Mario Vianna e Possidonio Almeida, respectivamente presidente, vice-presidente 
e secretario, para constituirea a Commdssão que deve~ presidir a esse inqueri
to, de acoordo oom o art. 63 do Deo. 20.465, de 1° de Outubro de l9Zl, alterado 
pe4o Deo. 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932, e na forma prevista nas instru
oçoee baixadas pelo Conselho Nacional do Trabalho, raspei to. 

O referido Gaspar Barbosa Junior, que tambem usa o nome de Gaspar 
T. Improta, contando menos de 1 annoá de serviço na mesma Companhia Energia 
Electrica da Bahia, foi demittido em ' 23 de ~bril de 1935, em virtude de faltas 
gr V§S cometidas no axeroi oi o de suas funoQ as de oper dor de quadro, na Sub
Secçao d Graça. a saber: a) dormir durante o trabalho; b) ausentar-se do looal 
deste para fins particulares; a) consentir na entrada, prohibida, de pess8as 
extr nhas, inclusive mulheres, no recinto do serviço; d) aggredir phyaioamente 
e por palavras injuriosas a oomp nheiroa seus de trabalho; e) insultar e detra
tar funooionarios de hierarahia superior: f) relatar por esoripto, inveridioa
mante incidentes oooorridos no serviço a seu cargo. 

, o.omo ta.es ... actos ou factos oaracterisam mAu procedin:anto, bem ao
mo de~idia, insubordinaçao e indisciplina do empregado no exeroicio de suas 
funo.çoes, nos termos do art. 54, lettras -o-e-f- do Dec. n. 2 .465, 1° de Outu
bro de 1931, decide a Companhia mandar abrir o inquerito para satisf zer ao pe
dido do dito ynd1oato, visto contar Gaspar Barbosa Junior ou Gaspar T.Improta 
menos de 10 annss de serviço, sem direito assim á estabilidade e garantia esta
belecidas pelo Deo, n. 20.465, de 1° de Outubro de 1931. 

Cidade do Salvador, 11 de rço de 1936. 
A DIREO TCEIA 

a) A.Massorra, Direotor E.F.Morrrissy, Director. 

Serão arrolados testemunhas da accusaQão os Srs: droaldo Sepulveda, 
Raymundo F. de Barros, Hermogenea Rodrigues de ttos, Viotorino B. das Chagas, 
Antenor Bandeira Ipyrapining , Martinho T. Nascimento e Alfredo aldomiro Hu
psel. 

. Podeis comparecer perante esta Commiss~o acompanhado do vosso advo-
gado ou representante do syndioato profissional a que pertencerdes. 

SCIENTE 

DATA~~~~~~--~~- • 
nqueri to 













o~ ~~ ~~--c:-o~~é) ~ --

~ ~·-/~ ~~--~~ 

~~~~.a-~~* 
~ /.?--~ . ~--<R..~~~~~~ -'-----

::z-~~ -R-~:~ ~--2-~-~~ 

~?~ ~~· ~· 
-/~ 7._ - . . 

~~ ~~ ~ ~ -1?9~. . 

~~~~~ .~ 
.. 

~ 



.. 
Bahia e Sala da Comadasao de Inquerito Administrativo, 

em 23 de rço de 1936. 

Illmo. Sr. 

Raymundo F. de Barros 

( 

Na qualidade de residente da Co~ 
• 

... 
ao que, em 

nquerito Administrativo e est4 apurando a faltas graves attri

buidas ao Sr. Gaspar Barbosa Junior ou Gaspar T. Improta - opera

dor de quadro da Sub- stação da Graça, da Companhia Energia Ele

otrioa da Bahia, notifico-vos a oompareoerdes no dia 26 do oorren, 

te, 4s 10 horas, no difioio d Companhia Ener gia Eleotrioa da 

Bahia, no primeiro andar sala numero sete, 4.. rua n. Jeronymo Tho

m~, afim de prestardes o voss o de poimento. 

SCIENTE. 

DATA __ _.----------~~---------
ASSIG~~~~~~~~~~~~ 



Bahia e SaJ. da Comm1saão de Inq e ri to dministrativo, 
em 23 de· Março de 1936. 

Illmo. Sr . 

Adroaldo Sepulveda 
,I 

( ,, 

.. 
N qualidade de Presidente da Commd sao que, em 

Inqueri to Administrativo ae • está apurando as fe.l tas graves attri

buidas ao Sr. Gaspar arbosa Junior ou Gaspar T. Improta - opera-
_, 

dor de quadro da Sub- ataçao da Graça , da Companhia Energia Ele-

ctrioa da Bahia, notifico-voa a oomp reoerdes no dia 26 do oorren 

te, ~a 10 horas, no Edifioio da Companhia Energia Electrioa da 

Bahi , no primeiro andar, sala numero sete, á rua n. Jeronymo 

Thomé, afim de prestardes o vo o depoimento. 



Bahia e Sala da Commdssão de Inquerito Administrativo, 
em 23 de Março de 1936. 

Illmo. Sr. 

Gaspar Barbosa Junior, ou Gaspar mprota 
,I 

( 

' Na qualidade de Fresidente da Conmüssão que, 
I 

' . em nquerito Adminis trativo se est~ aparando as faltas graves 

-que vos sao attribuidas, hotifico-vos a comparecerdes no QÍa 

26 do corrente, 's 10 horas, no dificio da Companhi a Energia 

Eleotrioa da Bahia, prim~iro andar, sala numero sete, á rua 
I 

D. Jerony.mo Thomé, afim de assistirdes os depoimentos das tes

temunhas arrol adas para o referido dia. 

~7~~-r );:_,,~ 
Epaminondas Torres) 
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$YNDICATO fPROFISS!ONAL EM 'bRAMWAY, 'GELEPHONE. ffoRÇA 

DA e!DADE DO $ALVADOR 
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Bahia e Sala da Comm1à ao de nqueri to d.ministrativo, 
em 31 de Março de 1936. 

Illmo. Sr. 

Hermogenes Rodrigues de tto • 

Na qualid d'e de Presidente da Commisaão que, em 

Inquerito Admini trativo se está apurando a faltas grave attri

buidas ao Sr. Ga par Barbosa Junior ·ou Gaspar T. Improta - ope-
... 

rador de quadro da Sub-Estaçao da Graça - da Companhia nergia 

Eleotrioa da Bahia, notifioo-voa a comparecerdes na proxima Quin-
' ta-Feira, dia 2 de Abril, á l horas, no Edifioio da Companhia 

Energia leotrioa da Bahia, primeiro andar, al numero sete, á 

ru D. Jeronymo Thomé, afim de prestardes o vosso depoimento. 

SCIE.NTB. 

DATA._~_/..;;._._-_.;.../ ... /....:;;·;_;;.;;,. __ _ 

ASSIG 
--~~~~------._~--------



• 

-Bahia e Sala da Commi a o de Inquerito Admini trativo, 
em 31 de rço de 1936 

lllmo. Sr . 

Viotorino B. das Chagas ,I 

I 

Na qualidad~ de residente da Commisaão que, em 

lnquerito Adminiatrati vo se e t' apurando as faltas graves 

attribuidaa ao Sr. Gaspar ~arbo~a Junior ou Gaspar T. mprota, 

operador de quadro da Sub-Estação da Graça da Companhia Energia 

Blectrica da Bahia, notifico-voa a comparecerdes na proxima 

Quinta-Feira. dia 2 de Abril. 6.a lO horas, no difioi o da Com

panhia Energia Electrica da Bahia, primeiro and r. sala numero 

sete, 11 rua D. Jeronymo Thomá, afim de prestarde o vosso de-

poimento • 

SCIEN!I!B. 

DATA -- -ti-~~ . ASSIG=Zí_= =~~F 
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Bahi , e Sala da Oommiasão de Inqu.eri to Adm1n1s trativo, 
em 6 de Abril de 1936. 

Illmo. Sr. 

Alfredo Waldomiro Hup el. 

' \ 

Na qualida~ e de Presidente d Oommissio que, em 
• 

Inquerito Admini trativo se está apurando a faltas grave attri-. ' 
buidas o Sr. Gaspar Barbo~a Junior ou Ga p r T. Improta - opera

dor de quadro da Sub- s taQão da GraQa da Companhia •nergia Ele

otrioa da Bahia, notifico-vos a comparecerdes no dia 7 do oorren 

te, á lO horas, no difioio da Oompanhi Energia Eleotrioa da 

Bahi , primei ro andar, sala numero sete, A rua D. Jeronymo Thom~, 

afim de pre tardes o voas o depoimento. 



... 
Bahia e Sala da Comm1ss o de lnqueri to Adminis"trati v o, 

em 4 de Abril de 19~6 . 

ll.mo . r. 

Antenor Bandeira Ypirapining 

a qualidade .de re idente da Commissão que, em 

nquerito d.ministrativo ' e est' apur ndo as faltas gr ve attr -

buidas ao Sr . aspar Barbosa unior ou Gaspar • lmprota ,opere.dor 
... 

de quadro da Sub- staçao da Qraça - da Companhia Ener gia lectrioa 

da Bahia , notifico-vos a comparecerdes na proxima Terça- Feira , dia 

7 do corrente, ás 10 horas , no Edifioio da Companhia nergia · •le-

otrioa da hia , prime ro andar, sala numero sete , á rua D. Jer~-

mo Thomé, afim de prestardes o Kos o depoimento. 

I,)CI N 
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"" I Bnhia. o Sn.ln dn Commisoao de Inqueri'tx:> Administrativo , 

Illmoa. • Diroctores dll Oom!llnhle. Linha Ciroulllr de Carl'is da Bnh1a. 
\ 

Não t endo ido oncontra<b a toatomunba de nomo !~rtinho 

T. Nnsc iroonto. mmciornd dn partar:la n°8 , cl'ossn Directcu:·i n , pa<;o-vos pro-

vidoncieia no s an tido <ln rofer 1m to st.om.mha vil· d p s cnqn desta Comroissno, 

ou que, soja a mosna oubstitui(\1. por outra. 

I .., 
Attancioeas snuc.lnqooa. 

(npuminondao · ~orres) · 
Pre aid cn to da commis suo tl e Irqu o r 1 to 

A<lminist re.tivo. 

Aclmndo- se ausenta a t estemunha a quo se r efere 

a presente portaria, de nome Vlartinho T. Nascimento , auto-

riso o proseguimento o respectivo inqueri to independente 

do depoimento da mesma . ~ 
:YJ/IÃ 







$YNDfCATO gROFISS!ONAL EM '6RAMWAY, CGELEPHONE, 
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Bahia , 17 de Abril de 1936. 

Illmi Snr . Engcn}loiro Pres,i<lonto do. Commissõ.o 
de Inq_uerito Administrat:i;vo da Cio. Encrgi~ Elcctricc. dn 
Bohio. . 

No tç.. 

O representante do SYNDIC TO PROFISSIONAL EM T~lAY, TE
LEPHONES, FORÇA E LUZ DA CIDA.DE DO SALVADOR, abo.ixo nosigno<lo, tendo 
acompanhado o inquerito administrat~vo para apurar as faltos graves 
apontadas pela Cia. Energia Elcctric~ da Bahia ao sou empregado Gaopnr 
Barbosa Junior ou Gaspar T. ]mprota, oporndor eloctricista , dispensado 
em 23 de Abril de 1935, vem, mui rcspoitosomonto , do o.c ordo com o ar
tigo gg <1~ Instruções pura inquerito dminiotrativo de que trata o 
Qrt. 53 dos Decretos 20.465 o 21.081~ apresentar a defesa uuquollo em-
pregado yndicnlioudo. 1 

Conforme consta dos autos o empregado om questão üú havia 
tro.be.lha.do nas Officinas da Graça com o nome do GOJJpar T. Ir.o.prot .... , de 
1922 á 1926, tendo provado pelos meios ndmittidoo em Direito ser o mes
mo que trabalhou no.s Sub-Estaçõ,cs da alludido.. Cia. com o nome dle Goopar 
B~xboso Junior, de 10 de Kaio do 1926 á 23 de Abril do 1936 e como tal 
não podia ser dispensado som quo primeiro foose oboervo.do o que dispõe 
o art. 53 doo Decretos 20.465 e 21.081, ocimn referidos. 

Assim sendo, co ter provado pcloo meios logaos quo tem mais 
de dez armas (lO) de oorviço, cabia somente á Cio.. rcintogre.l-o nas suas 
funcções e não tratar de apurar ao faltao commettidas pelo moamo no anno 
de 1934 c principias de 1935, indo de encontro no que determina os arti
gos 12Q e 13Q das Inotrucções para Inquerito Administrativo do 5 do Ju
nho de 1933. Penso que o. Cio.. ti vos se ao bv.seado no pedido do Syndiceto 
de TrD.m.wcy, de 8 de Jo.noiro de 1936, para fazer esse inquerito; moamo 
o.soim maio umo. vez não f"oi observado o que dispõe os artigos 128 e l3Q 
doo In trucçõo"" acima referidas. 

Pelos motivos o.cimn nprenentados com fund~mento nos art. 128 
e 13til, pensa ; · defesO: q_ue o. susponsã.o c a privação doa vencimentos c.lo ac
cusado jú deviam ter oido oessadus, no primeiro co.so em 9 de Janeiro e 
no segundo em 9 de Abril do corrente anno. Quanto ús faltas graves com
mettid ... s pelo accusudo, em visto. do quo fie ou demonstrado acimo. não de
viam entrar em apreciações, mo.o em to<lo caso para um dcsonco.rgo de cons
cicncia cumpro ú defezn dizer algo a respeito. 

Na verdade não são consideradas graves as faltas commatti
das pelo a.ccuoado, como sejam: dosavençc.s com compcnheiros do oarviço, 
a entrada de sua coposn no recinto da Sub-Estações para lovex comida ou 
fallar no tclephone para saber da saudc do seu progenitor e outras seme
lhantes, tonto assim que sof"freu pena disciplinar por algumao dns faltas 
oomm.et ti.do.s • .. 



$vNDfCATO fFRoFISSIONAL EM 'GRAMWAY, CGELEPHONE, fToRçA E 

DA e!DADE DO $ALVADOR 

Fundado em lO de Janeiro de 1933 -Séde: Rua Saldanha da Gama, n. 12 (2: andar) -Telepllone 6"213 

N . ..... 263 .- fls 2. 

. Conforme ao verifioa nos autos deste processo, os de
poentes não provaram ao faltos grave~ quo foram apontadas pela Cin. 
ao eccuaado o por conseguinte o ~cf~sa pede ao illuotrc Presidente 
dessa Commissão de Inqucrito dminiotra.tivo pare. concluir pelo. não 
proccdcncia da accusoção de accoruo com o artigo lOQ combinado com 
os artigos 12Q e. l.3Q, afim de que a Oia. de accordo com o c.rtigo 1111 
mande orchivar o processo c neadmittir o accusauo ao serviço, pagan
do-lhe os atrazados o que tem 4iroito. 

Renovo a v.s. os seus protestos do alta estimo c olo
voda consideração. 

I 

lt 







f.orm. 9-14 
1500 9-35 

C . PosTAL.. 164, - B ... H .... - BRASI L. 

ENDEREÇO TEL.. - "ENERG IA" .~ 
COMPANHIA ENERGIA ELECTRICA DA BAHIA 

üteato que doa .Aroh1 TOa deata Coapanh1a ooData o Mguinte ~bre 

Qa~ Barboza 1UD1or • operador-
1faa id.o • 21 de JeTereiro de 1907 
BeaidiiDte ao Gareia De 38 
lllllpregado deacle lO de llaio de 14326 

1929 \ 
lio'feabro - 11- .Retirou•• por t•r ai4o aortea4o para o eernqo 11111 ter 

1931 
le.ne1ro • 14 • Reldmi'ttid.o por ter ocapletado o tapo de aemqo Militar • 

• 
Pela COIIPAliDIJJ. lltDCI.A XL_,TRIC.A ~ BAHIA 

A..~t~;l 



fOAM , 8 ·1012 
100 0 3· 311 

COMPANHIA LINHA CIRCULAR .DE CARRIS DA BAHIA /__,.~ 
CAIXA POSTAL, 406, BAHIA, BRAZIL r~ 

ENDEREÇO TEL.- " CIRCULAR" 

io 28, 1936 

.ü'\eeto que i tla. 134 do LIVRO de "J'..' DE OP'P'ICIO"• 11. 2 da Companhia 
Linha Circular de Carria d · Bahia constam oe aeguintea aaaentamentoa relathoa 
a Gaspar Teixeira Improta: 

Data da aahida daa Otttoinaa 
.Uats. do Opa • 

!m 11/2/92.6 
Gaspar Teixeira Improta 

SuapenÃo: !m 20/l/9231 eate app, a leotrica toi euapenso por 30 
diaa, por ter lu tado aqui naa Otttciu cc& o app. 'l'hom• de Barroa, em hora 
de trabalho. 

I 

Suspena·o: 1m 11/9/923 ate PP• da eleotric toi ~apenao pele aec4• 
wz por 8 diaa por ter sido Tiato pelo mestre o/brincadeira em hora de trabalho. 

1m 19-B-25 foi eete appren41z euapeneo do trabalho por 30 diaa pelo 
oti~ de se achar e/brincadttra .a horaa de eer~qo. 

ll:la. ll/2/9'í!h• J'oi •• e op• d i ttido da Companhia ( of'ta. ) OCIIDO srenata. 
D.ão podaudo aer reada1tt1do aem pre"Yia consulta ' D1reoção, contome a cirCular 
(relação) da aeaaa de ll/3/926. 

Atteato ainda que á PAI• 70 4o LiTrO de @iatro do Peaaoal daa ottiotnaa 
da Graqa oonata haftr Gaapar Teixeira lmprota :rtlho entraclo l*ra o •rTic;o em ~ 
de OUtubro 1922. 



F<>rn. N.o 9-2047~ eets.- 25-7-932 

PROPOSTA DE EMPREG 
NA CIA. ........ .. .. . ..de .............................. de 19 ........... .. 

NOME TODO 

JA PRESTOU SERVIÇO MILITAR? ~.......... _ · ~ BRASILEIRO- NDE NASCEU . ... .... .. .. . ........ . 

NACIONALIDADE ...... .•. ...... .... .... ..... .... . SI BRASILEIRO NATURALISADO, POR .......... ANNOS 

SEXO COR.. . IDADE EXTRANGEIRO .. . ANNOS NO BRASIL 

SABE LER E ESCREVER? .. 

ESTADO CIVIL """"' ··•-•••oo•• 

N.c DE FILHOS BRASILEIROS 

ENDEREÇO ...... 

.1 CASO DE I NOME 
ACCIDENTE 

NOTIFIQUE A ENDEREÇO 

EXAME MEDICO FEITO POR ..... 

.DATA DO NASCIMENTO ............ de de 19 ·- .;r:: 

CASAO~ COM BRASILEIR~? .. 

' N.0 DE FILHOS DE QUTRÁS NACIONALIDADE .. 

TELEPHONE . 

.. de 19 ...... . 

RESULTADO DO EXAME MEDICO..... .. ......... . ................. ........ .... . .. .. . ....... .VIDE VERSO 

IM P R ESS ÃO DIGITAL DO 

POLLEGAR DIR E ITO 

(ASSIONATURA DO PROPONENTE) 

O mprego deste proponente fica autorizado a 

começar de .. de ............. .... .. 

NOME NA 

FOLHA DE PAGAMENTO 

OCCUPAÇÃO .. 

SECÇÃO 

ORDENADO 

APPROVADO 

APPROVADO 

AUTORISADO 

de 19 ........... H. 

N.O . . .. ~ ... 7.-. 

E' o empr gado acima eligivel para socio da 

Caixa de Aposentadoria e Pensõe 1 

OBSERV AÇ ES .. 
. I 

(l.a VI A- CONTABILIDADE). 



De.. ...... ... ..................... . . .............................. de 19............... . .. A .. . .. . de ..... ....... . ..... • .. .. ....... de 19 ................. . 

De ................................................................. de 19 ...................... A ........................ de ...... . ... ... ..... . ... . ................ de 19 .................... .. 

De ....................................................................... de 19.............. ... ..A ....... .................. de ..................................................................... de 19 .................... .. 
j 

De ....................................................................... de 19..... ............. . .. A.................... ..de .................................................................... de 19 .................... .. 
\ 

De .......................................................................... de 19 ..... : ....................... A ........................... d ......... :~ ................................................ de 19 ................... .. 
' 

De. . -· .. . .............. ··-·· .. -·· de 19 .. A ----. de ... ..de 19 .................. . 
• 

De .................................................................... de 19 ......................... A ............................ de ...................................................... de 19 ................. .. 
I 

De .................................................................. de 19 ............................. A ......................... de ................................................................. de 19 .................... .. 

De ......................................................................... de 19 .............................. A ......................... de ......................................... __ .. .. ......... de 19 ..................... . 

De ..................................................................... de 19 ................ A ........... .. de .... .... ...... . ... . ............................. de 19 .................... .. 

De ................................................................. de 19 ................... A ............................. de ....... ......... ......... . .. ............ de 19 .................... .. 

De.... .. .. .. ...................................................... de 19 ................. A.. .. ........... / ... de ...................................................................... de 19 ........ - ......... .. 
I• 

De ..................................................................... de 19 ......................... A ............................. de ......................................................... de 19 .................... .. 

OBSERVAÇÕES 

......................................... ·········-· ........................................................................................................ ...................... ,. ......................................... ···················· ................. ~ ...... , .. ._.. 
t 

.............. J., 

RESULTADO DO EXAME MEDICO 

. ~ ........ .... ......... .................................................................................... . .............................. .... . ... ~ .......... -... .......... ... . ... .. ........ .......... .. ..... .. . .......................................... . 



Fonx. N .• 9-45 
6000 3·81 

OOMP 

B~ETIM DE EMPREGADO 
oEPARTAMEN~ oe Usinas de Reserva e Sub-Estações 

NOME Ge.spar Barbosa J'unior N.• E.S. 39 
ENDEREço Fanzenda Oe.rc ia n° 48 
TELEPHONE _______________________________________ ___ 

NACIONALIDADE Brasileira 
LOOAR ONDE NASCEU Bojuca - Bahia 
PAE Gaspar Barbosa 
MÃE Leonor ===;~ Barbos 

ESTADO CIVIL Sol toiro ti) 
DATA 21/Q/1907 

ENDEREÇO ________________________________________ ~~~~ 

OCCUPAQÁO~a:..:::;====-- SECÇÃO _________ ORDENAD0 ___ =2-=4~,•'-'--~ 
ENTROU E~L-~~~~-------------------------------~--~--
T) MITTIU -SE ________________ QA USA ____________________ _ 

..JEMITTIDO CAUSA ____________ "-

EM CASO DE ACCIDEN1'E NOTIFlQUE Dr. Manoel Dantas 
ENDEREço Fazenda Garcia n ° 48 

' SEGURO DE FlDELlDA))E ________ DOLLARS, ______ ~:.._----

EXAME MEDICO DA COMPANHIA E.ru._ _______________ ,!__l...-__ 

li: MEMBRO DA SOCIEDADE DE DENEFICENCIA Y------------------o--

-
APPAOVADO~ POR 

DIA COTO !I\ CHEFI OBPAATAMIH1'0 

AUGMENTOS 

DATA SA LAIItO ANTIGO NOVO 8ALA810 O .BSERVAÇÓES 

;L_ 
, 

-----
<l 

--'1:: 

- . 
Untv.-10UJJ 



DE 19~íZ o( 

DE 19 
DE DE 19 A DE DI<: 19 

DE DE 19 A DE DE 19 

DE DE 19 A OE DE 19 

DE DE 19 A DE lJE 19 

DE DE 10 A DR DE 19 

DE DE 10 A DE DE 19 

DE DIJ: 19 A DE DE 19 
DE DE 19 A DE DE 1!) 

DE DE 19 A DE fiE 19 I 

DE DE 19 A DE DE 19 

DF: DE 19 A DE DF. 19 

DE DE 19 A DE DR 19 

nr.: DE 19 A DE DF. 1. 

DE DE 19 A DE DR 19 

B ERVAÇ0ES 

PARA OS FINS DA RELAÇÃO QUE A C MPANUIA DEVE APRESENTAR NOS 
TERMOS DO ART. 32 PO RE ULAMENTO QUE BAIXOU COM O DECRETO N.0 20.291 
DE 12 DE AGOSTO DE 1931 DECLARO SEREM COitRECTAS E VERDADEIRAS AS lNFOR· 
MAÇÕEI:l CONS'fANTE DESTE CARTÃO QUE ME DIZEM RESPEITO: 

SI BRASIT.ElRO NATURALIZADO, A DATA DA NATURALIZAÇÃO 

SI E TRANOEIRO __ 

ANNOS DE RESIDENCIA NO BRASIL 

CASADO COJ\f BRASILEIRA 

FILHOS BRASTLElROS 

SABE LER E ESCREVER 

TinOCJNIO TECUNICO 

DIPLOMAS TECUNICOS 

PELA FIDELIDADE DESTAS DEOLARAÇÕli:S ASSUJ\fO PLENA RESPONSABILIDADE. 

DATA 

ASSIONATURA DO EMPREGADO---------



Form. 6-2001 
2000 2-U COMPANHIA ..... ª~~~---··----~~-~-~~ ... P ...... ~ª-~-............. ....................................... .. 

Pt:TIÇÃO Dt: t:MPRt:OADO Rt:LATIVO AO fORNt:CIMt:NTq_ DQS St:RVIÇOS DA COMPANHIA 

D epdrldmenfo . Uainaw .... C ... ~u.b-:-:Ez.to.çõo.a ......................... DlJflJ ... iB ... de .......... ~i~L. ................ de 19J .1 ... 

-+-· 

;. ;ti_ 
Nome ...... GruJ;p.a.r ... ~nrb.o.s.2 .. J..uni.o.r. ...................................... .'..... Ocupdçéo ... Jlpo.r.adQ~Q.l9t.ti..J~iJ~.tJ~:-:-... d ...Y 

~ 
Tempo de Serviço ..... 'B. .. un.O:J.J ., ..................................................... S(jllJrio .... l lOO ... ,P/hO.:r.fJ....... 'l'lifiW . 
Endereço .. Fn.z. ndA .. G.ar.c o. .. n .... 43 ................................. Esfddo Civil..S.ol:toi. ~.0 .... ./ddde ..... ?.l ..... MO.Q.,.. ... 

O udnfds pessods susfenflJ ? ..................... O udis? ................. ... .. .... . ............................................................................... .. 

E Chefe de flJmi!ilJ? ClJSO confrdrio, explique o seu duxilio á flJmililJ ................................................................. . 

............................................................................................................................ '1'''''"''"'''''''"'''''"'"'"'""""''"'''"'''''''''''''""''"''"''''''''''""'''' 

O empregddo, dbdixo dssinddo pede: .qu.o ... lhc ... .aoj.om ... o.o.ncc.di.do.o .... l5 .... dio.a ... dc .... ib.J.~io.:J., .. JJ.c 

o.c.Or.da ... c.om ... o ... docr.c.to ... .fodo.r.o.~ .. rr ... 2.3?.68 .... dc ... 1B ... d.c .... j .o.nctr.o .... dc ... l.9.~ ................................ .. 
I 

..... ............................................................ CAR'tEIRA ... PROFIS~lONAL .. :S.M ... ô.N.D. . HE.lf1..0 ................................................. . 
Caso esta petição refira-se a um emprestimo, conc01!do em liqwidar o mesmo por dedttções do mel~ orde. 

nado dentro do prazo de qteatro mêses da data do emprestimo. 

Onin.- t 61!J7 

INFORMAÇÕES DA CONTABILIDADE : RECOM ENDAÇ.ÃO: Podo .,.c,.. a.tcncliclo do 
C R E D TOS 24 de moi o ., ? cl c jtmho elo corrcn o 

Fa1·da11~ento .. ....... ... .... .. ........... .. .. ano. ........................... -·---·· .............. ................................ . 
Fiança ......................... .. ... ... ... .. 

C hefe da Secção 



por di 

bÍ o • 

cl 

1 l. 



PORM. 9·1012 
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COMPANHIA LINHA CIRCULAR DE CARRIS DA BAHIA 
CAIXA POSTAL, 406, BAHIA, BRAZIL 

ENDEREÇO TEL.-" CIRCULAR " 

CERTIFICADO 

OEHTIFICAMOS que o Snr. Gaspar Teixeira DDprota toi admitido 

no serTiQo deat Com»anhia em 27 de outubro de 1922• tendo trabalhado naa 

Ottioinaa da Gr&Qa tê 11 de Fevereiro d~ 1926, data em que to1 dem1tt1do 
I, 

por insubordinaqão. 



Pornt . IH~ 
1500 9-35 

No llO 

COMPANH IA ENERGIA ELECTRICA DA BAHIA 

C . PosTA l.. 164. - BA H tA-BRAS~L 

ENOERitÇO T EI.. - " ENERGIA" 

CBMIFIOADO 

CERTD!'IC.AMOS que o Snr. G apar Barbosa 1r., que or se d nomin 
I 

Gaapar Improta, roi dm1tt1do o serTiQO da ~a. Bra 11eira de Energia El otric , 
'• 

antecessora desta Companhia, em lO de M io de 1926, tendo sido demittido quando 
I 

j a serTiqo desta Companhia, em 23 de bril de 1935• 

CO ANHIJ. ENERGIA ELEPTBIC.l 

1 



INSPECTORIA DE ~ACHINAS E VIAÇAO 

.rn . ~.9 .. . de 00. 00 ... Maio. ... 00 ...... 00 .. 00 00 00. ri. 1936 . 00 .. 

m o 60 
Jl • .......... ··········· 

Illmo . Snr . Director da Companhia Linha Circular de Carris da Bahia. 

Em resposta ao vosso officio ni 2966 de hontem datado , te
nho o prazer de inrormar- vos que, segundo consta dos archivos da corres
pondencia da Companhia Linha Circular de Carris da Bahia e esta Inspecto 
ria, foram Directores d'essa Com anhia, no periodo Fevereiro a ~unho de 
1926, os Snrs . Antonio Bezerra Cavalcante e Ani sio Massorra. 

ração . 
Reitero- vos a s meus protestos de e~evada estima e conside-

Almiro Queiroz da Silva 
Pelo Engro . Chefe . 

.. 



URBu 

B - i • 28 deU io de 1 3b 

11 ~ 6 Sr o Di~wctur a 

•• 

~m r~ ostu ao v ~so offic1o nQ 2 . 2 de l.uj, d ta.do , 

informü a v. ~· 1 u eesa Cu p hi~ nas rel~~ ~Q off' ~es cu 

-estu •'i ca1Le.• ~.~.o . no auno d 1920 , fui r pr ~J~Jntucl pelo c--

-O ud o a c rd a e 

h ir ]i.c~ do Servi r 1 n~ ni co r no .-

* 



Foo"'4. S - 79. 

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSCES DOS EMPREGADOS DAS COMPA 

LINHA CIRCULAR E ENERGIA ELECTRICA DA BAHIA 

Bahia~ 28 de Maio de 1936o 

I 

Ilmo. Snr. Anisio Massorra. 
I ... 

DD. Diretor das aia. Liriha 'Circular e 

Energia Hllectri.ca d.a Bahia. 

N.BSTA 

'E{ 

~ 

Respondendo a carta de v. s. , desta data 
... 

esclar cemos que ao preencher a sua tich de inacriçao, que to 

mou o na 234 em 5 de Fevereiro de 1932, a Sr. Gaspar Barbosa Ju

nior declarou como uas herdeiras suas irm-s de nomes Hilda Bar-

bosa, e Julitta Barbosa. 

Cordiaes saudaçÕes 

Ly - Presidente. 



MINISTERIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMM 

F/G 11.• INSPECTORIA REGIONAL - (BAHIA) 

- 3.r.;Cl ·I~'L1 • RIA Secçao .................................. .. ....... . 

Numero .......... :::-..;.::: .. ; .. :: .. ; .. :: .. ; .. -
Cidade do Salvador, ....... f .. § .... de ................... J4ªJ.Q ............................... de 19#:. .. ~ ....... .. 

Rer.: ......... t~.n .. ~. ~ .. ~ .::::.? .. ~.J: .. §O I 9 3 6 • 

I - ATTE2TO qu101 só' a~ora tive occo.sião de x::tmin r uma cir-

cular d " Cornnm1hia. Lj nha C i cular de Carris da Bahia" 

datada de ll e Mar~6, assi nada pelo nr .. il~ 

V· Lima , commnnjca.ndo , de '~"dem do e.- irector da Com

pan11Ül. 11r . CavaJcanti , ue o em regados elas Of~icjnas , 

cujo nome~ constam da ref rida ci~cuJa.r , dis ensados 

da Com anhja po occasião da ereve , q e tPvc Jo~ar em 

lilever.eiro ne 19?f, , ,'Ó poderiam ser readrni ttido me dian

te previa consulta a Direc~ão-

II - Entre os em.pr ee;ados mencionaà.os 11:1. all ndi< a. Ci cnlo.r , 

está o de nome S . Gas ar T . Improta. , e tão apr. ndiz 

de 2a . clasee da Jecção de El~ctr' jdade . 

'Mario 1tza 
AuxjJ j ar- respondendo pe o 

pediente 



Companhia Energia Electrica da Bahia 

Oidade do Salvador 
2 de Junho de 1936 

Exulo. 

A COMl?.ANHIA EN.ERGIÃ m:.~TRICA DA lWIT.A., requer, a bem dos seus 

direi tos, que vos digneis d m.andar certi:ticar, ao ;p& desta, se alguma peseaa, 

sob o nome de Gaspar T. Improte. ou G&s;par Improta ;pl'9stou serViQO militar nessa 

região de o em'bro de 1929 Jene 1ro de 1931• 

E. lt. • 

• 

• 
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T O R I O 

Em àumprimento a por t aria n ° 8 de 11 de Março de 1 36, da Dire

otoria da Companhia Energia Eleotrioa da Bahia , que resolveu mandar 

abrir in que ri to administra ti v o J;'eoonmenda do pelo art 0 63 do Decreto 

n° 20 . 465 de 1° de Outubro de ~93~~modifioado pelo de 24 de Fevereiro 

de 1932 , afim de apurar as 
1
faltas graves commettidas pelo operador de 
' 

quadro G• spar Barbõsa J~iqr tambem conhecido pelo nome de Gaspar T. 

Improta. 

.., 
;zn 14 do mez de rço Aeste anno pedi a Direcçao da Companhia 

uma sala reservada , com o material necessario para funccionamento dos 

trabalhos da respectiva Commiss&o . 
•• 

E em 16 de rço do mesmo anno marquei para ás 14 h.oras a ins -
.... 

tallaçao dos trabalhos depois de designada pela Directoria a sala pe-

dida . 

Installada aos 16 de Março de 1936 foi por proposta do Presidente 

resolvido requisitar da Companhia, co o base indispensavel as informa

çÕes em que se baseou , bem como , os documentos por ventura existentes , 

relativos aos factos que motivaram o presente inquerito . 

Recebidos um relataria da sub-estação da ' raça e um relataria 

das faltas oommettidaa pelo ex- operador Gaspar Barbosa Junior,designou 

o Presidente o dia 20 de Março ás 10 horas para ser ouvido em audien

oia o acousado Gaspar Barbosa Junior ou Gaspar T. Improta na sala n°7 

do 1° andar do Edifioio da Companhia Energia Electrica da Bahia. 

Aos vinte dias de arço do anno de 1 36 , achando-se presente a 
... 

Commiss~o e mais o advogado da Companhia Dr. rio Gordilho de Souza 

e o Sr . Oscar Pericles Noblat dos Santos , representante do Syndioato 
111 

:Profissional em Tramway , Telephone:, Força e Luz da Cidade do ~ alvador , 

ap6s a leitura da portaria o residente mandou qualificar o accusado 

e em seguida pelo acousado foi dito que: 



• 
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alguns dos ~aotos allegados na portaria numero oito 

de 11 de rço são verdadeiros; nega a entrada de mu 

lheres no recinto do serviço , bem como , nega a aggre 

ssã.o physioa e o facto de relatar inveridlcamente in 

oiden4es oco orridos no serviço • 
.. 

Declara porem que ~as faltas que coran1etteu soffreu ... ' '• de todas ellas o castigo merecido. Que sua demis âo 
.. I 

nao foi pbrtanto por nenhum dos factos al egados na 

portari~ e sim pela seguinte falta : 
I 

no dia 20 de Abril de 19 5 ás 7 horas e 2 mirutos , 

apresentou defeito no feeder da Barr , As 7 horas e 

28 minulbos avisou á Lapinha e como fosse experimenta: 

o mesmo f~eder durante tres minut os e não acceitass 

a corrente , elle depoente communioou á Lapinha pedin 

do para esperar um pouco, emquanto experimentava no-

vamente o feeder , o que fez , acoei tando e te a correJ 

te , voltou ao telephone dizendo que o serviç o estava 

restabelecido , pois o feeder havia aoceito a corren

te , tend o feito a mesma communicação á Linha Aerea , 

de modo que a turma de reparos da linha aerea sahira 

já certa de que havia corrente no feeder . Durante 

este entendimento com a Lapinha , elle depoente e o 

Despatcher trocaram palavras em altas vozes . Foi 

esta a causa da sua demissão e não os factos allega

dos na portaria . 

Perguntado o que tem a dizer sobre as testemunhas: 

... 
respondeu que as testemunhas arroladas sao todas sua · 

peitas , que Antenor Bandeira por questÕes pessoaes , 

Hermogenes attos tambem por questÕes pessoaes e as 
• 

outras por lhe serem hostis em serviço; que tendo 

sido dispensado da Companhia com o nome de Gaspar 
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T. Improta , voltou com o nome de Gaspar Barbosa Ju

nior por ter1 seu protector Dr. Amorim Chefe da Loco

moQão e empregado da Companhia na mesma secção em qu~ 
... 

trabalhava, dado este nome por ser o de sua mae; que 

uma sua tia fÔra quem dera o nome de sua mãe sem se 

lembrar do aeQ vetdadeiro nome; ~e por sua pouca 
... r( \ 

idade nao ligow. ~mportancia a esta questao de no es ; 

que tend~ havido uma greve e sendo o seu mestre dis

pensa~o, 1oomo outros muitos foram, o seu mestre lhe 

mandou embora; que não se lembra do nome do mestre; 

que todo aquelle que não tivesse tomado parte na gre-

' ve, como aconteceu com elle depoente podia voltar, 

uma vez que a Compa1~ia assim quizesse; que não foi 
I 

recommendado á Companhia pelo Dr. Plínio Co~tinho a 

quem nem conhece. 

Dada a palavra ao representante do Syndicato este nada quiz perg~-

... 
Marcado o dia 26 de arço ás 10 horas para inquiriç o das testemu-

... 
nhas Adroaldo Sepulveda e Raymundo F. de Barros ao iniciar-se a sess&o , 

apresentou-se o Sr . Lydio Braulio de ouza com o officio de pa0 inas 20 

para substituir em nome do Syndicato o Sr . Oscar ericles Noblat dos 

Santos que por motivo de molestia não podia comparecer. 

la. 

Adroaldo Sepulveda , disse: 

que em relatorio por elle enviado a Companhia já 

affirmara algumas das faltas citadas na portaria que 

agora confirma, oomo sejam: dormir durante o trabalhe 

ausentar-se do trabalho para fins particulares , lucte 

physioamente oom o Sr. Hermogenes Rodri gues de Mattos 

bem como, pl'estar infarmaQGea in~eridi60as de inciden

tes oooorridos no serviço a seu cargo; que a respeite 

da entrada de mulheres no recinto do serviço sabe por 
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ouvir di zer do Sr . Hermogenes R. de ttos. 
I 

As perguntas feitas pelo Presidente respondeu: 

que sabe por buvir dizer que o acousado f6ra empre ga

do das Officinas da Graça , que por motivo de greve 

fÔra dispensado tendo de voltar e não podendo ser re-
' 

admittido oom o ~es~o nome trocou o T. mprota por Bar ' ·~ bosa Junior ; que s6 sabe das faltas por motivo de mo-

' ' !estias.; que sabe ter o acousa do soffrido penas dia-
\ 

ciplinares ,Por faltas oommettidas em serviço; que o 

Dr. M. Romeira, Chefe do Dep rtamento de Engenharia 

encontrara ' o accusado dormindo no serviço e por isso 

o suspendeu por 6 dias , conforme consta do relatorio 

de 8 de Fevereiro de 19~6; que não sabe quaes as in-
' 

ver1dades occorridas nos serviços; que o relatorio do 

depoente no particular da pergunta teve o fim de evi

denciar inverdades contidas nos referidos apontamen

tos feitos pelo accusado; que~ exacto ter o aoousado 

detratado delle testemunha com palavras injurias s; 

-que as inverdades sao as que constam do relatorio por 

elle testemunha asaignado, em que o Sr . T. Improta re

gistra va factos ou incidentes deturpando as causas. 

Âs perguntas feitas pelo representante do Syndi cato, respondeu: 

que não teve occasião de encontrar o accusado oomme

ttendo falta alguma, que o accusado não desrespeitou 

nenhuma ordem de serviço dell depoente . 

Dada a palaVl'a ao accusado este declarou q · já fara casti gado pelas . 
faltas aommettidas e que sua demissio não f"ara devido a ellas e sim a 

a uma discussão por telephone entre ell 

Estação da Lapinha. 

accusado e o Despatcher da 
, 
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2a. T TEMUN HA 

Baymundo F. de Barros, disse. 

que sabe por informação de outras pess8as , que elle 

nu~nca presenciou o Sr. Improta commett r falta s ,pois 

que quando entrava em serviço o ::>r. mprota era jus

tamente quando elle testemunha Bahia, não p6de por

tanto affirmar qom~ ~te temunha oc ular. 

As per guntas que o Presi db11te lhe fez , r spondeu pelo seguint 

modo: 

que ouviu por mais de uma vez do Sr . Hermogen a R. 

de ttos; que de ajudante d op rador, hoje traba

lhando com a testemunha, mas que ante s trabalhara 

com o Sr. lmprota, que o aoousado não dormia no ser-

viço , mas que s gundo lhe dissera o Sr. Hermog nes 

• de ttos, o acousado se ausentava dos serviços 

para fins particulares, que não sab se oaccusado con

sentia na entrada de pess8as extranhas aos serviços, 

que sabe pelo seu actu 1 a udante que uma vez o accu

sado tivera com o seu ajudante Hermogenes Mattos ~ 

lucta, mas sem ferimentos, i to o interior da Sub

Estação onde trabalhavam; que não sabe se o accusado 

relatou lnveridicamente incidente algum; que s6 o co

nhece com o nome de Gaspar Barbosa Junior; que quan

do chegou para a Companhia em Setembro de 1926 já o 

encontrou como ajudante de operador, ouviu porem di

zer que e11e tinha sido anteriormente empregado nas 

Officinas; que s6 s e lembra de umá greve em 1 21; 

que s aba te r si do ao acousa do imposta a pena de sus

pensão por quatro dias por ter o Dr. omeira- Chefe 

do Departamento de Engenharia encontrado o aoousado 
• 

dormindo no emroioi o de suas funcç Ões de o per a dor 

e1eotr1oista; que não sabe ter o accusado sido 
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suspenso por brincadeiras com outros empregados nas 

horas de trabalho; 1 que .recorda- se te .r sido o ao ousado 

transferido da Sub-Estação da Graça onde era operador 

para a Sub- stação de Sant'Anna onde passou a exercer 

as funcçÕes de ajudante, que é car go i ferior, attri

buindo tal f cto ~D incidente que se dera entre elle 

acousado e seu aompa@. M;o ele serviço Hermogenes R. 

de ttos; que reo onhece o.omo do proprio punho a sua ........, __ _;,_ I 

assignatura app
1
osta ao relat ori o a que se refere a 

per gunta , que o assignou sobre a resalva constante 

da declaração subacripta por outros empregados da 

Companhia ; que sabe ser sua demissão devida a uma 

parte apresentada pelo Sr. Hupsel - Load Despatcher , 
I 

aoousando o aco~~a o de desobediencia e indisciplina 

-na execuçao do serviço a seu cargo. 

Dada a palavra ao representante do Syndicato - Sr . Lydio Braulio 

de Souza este perguntou : si a testemunha leu a parte dada pelo Despa

tcher referidQ acima; respondeu que não leu, mas que ouviu fallar por 

companheiros seus de trabalho. 

Dada a palavra ao accusado este disse contestar o depoimento pre-

sente na parte relativa ao ausenta.r-se do serviço para fins pa.rtioula-

res , bem como. na parte referente a lucta com o Sr . Hermogenes ttos 

no recinto da Sub- stação da Graça . 

Da da a palavra á testemunha esta confirmou suas declaraçÕes . 

3a . T TEMUNHA 

Hermogenes Rodrigues de ttos, disse: 

que sabe por ouvir dizer que o aocusad. o f8ra suspen-

so por seia di s pelo Dr. Romeira - hefe do Depar-

tament o de Engenha.ri , por ter en contr do o• c cus do 

dormindo em pleno exeroioio de sua funcçÕes ; que 

au ent va-se do local do serviQO té as Offi oinas , 
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... 
m s na o s bendo entretanto par a que im; que sabe 

have-r a Senhora ao accusado entrado no reei to do 

serviço para levar-lhe comida ; que tambem sabe havet 

o accusado t:t"ocado pala.vl' s injurio as com seu com-
... 

panhei~os de trabalho , chegando me o a empurroe ; 

que não sabe ha~er o accusado detratado , nem i nsul

tado empregados ~P~ iores , bem como , sabe por ou-

vir dizer que
1 

o aocusado relatava por escripto inve-
' 

ridicamente ~ncidentes ocoorridos no serviço a seu 

car go. 

!s perguntas feitas pelo residente res,pondeu: 

que ag0 rediu a elle proprio te temunha; que desejan

do a testemunhá marcar o seu te po durante o serviçc 

-marchara para o relogio em que se faz esta marcaçao 

de quinze em quinze minutos , que o accu ado se oppu

zer , originando d ' ahi trocas de palavras injurio-

a , chegnnd o mesmo a empurrÕes mutuo ; que 
... 

razao 

estava com elle te temunha que queria cumprir a sua 

obrigação regulamentar; que leu e as ignou o relato

rio que lhe ~ apre entado; que não sabe porque o 

causado mudou de nome; que sabe por ouvir dizer 

-que o accuaado foi demittido por uma questao com o 

Sr. lfredo Hupsel por motivo de serviço . 

Dada a palavra ao Sr. Lydio Braulio de Souza , este fez uma. pergun

taassim respondida ; 

que o Sr . Adroaldo Sepulveda quando entregou a elle 

testemunha o relatorio acima referido nada lhe disse 

Dada a palavra ao accusa do este declarou que de facto a sua se o-

ra entrou no recinto oom o seu consentimento , mas p r a telephon r ao 
* 

seu pae ou outra pea Ôa de sua familia , pedindo noticias da saude do 

seu pae e bem assim quanto ao facto da aggres ão em virtude a qual 

soffreu elle acousado a pena disciplinar de rebaixamento para o de 
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ajudante da Sub-Estação de Sant'Anna. 
I 

A testemunha, porem, confirma o seu depoimento. 

QUARTA T S 'l'EMUNHA 

Victorino Bispo das Chagas , dis e: 

que sabe por ouvir do Sr. He rmogenes Mattos que o 

a co usado f8ra um di~ ~~'contr do dormindo no serviço; 
' ( '• 

que quanto a dormir no serviço nada sabe; que ouviu 
I 

do Sr . Hermogê'nes que a senhora do accus ado havia 
' I entrado no recinto do s erviço para fins que ignora; 

I 

que sabe por ouvir do Sr. Hermogenes :Matto que um 

dia o accusado e elle Hermoganes Mattos trocaram pa-

-lavras injuriosas e em seguida andaram aos empurroes 

que nada sabe la respeito de insultos e detrataçÕe 
I· 

de empregados superiores; que ouviu uma vez do Load 

Despatcher da !apinha que o accusado lhe communicare 

um incidente no feeder dando legar a que este avi

sas e a linha aerea sem nece ssidade , pois que , logo 

depois poucos minutos o accusado avisava para a La-.. 
j)inha dizendo n o haver necessidade de aviso á linhe 

aerea • 

.Aa perguntas feitas pelo Presidente , respondeu: 

que ha dez annos o conhece com o nome de Gaspar Bar-

bosa Junior; que &m mil novecentos e vinte e seis , 

como ajudante de operador na Sub-Estaç-o da ~raça; 

que sabe por ouvir dizer ter sido o acousado empre

t;ado das Offioinas da Graça e f8ra dispensado; que 

a data não se recorda , ma que o motivo f8ra uma 

greve anterior a mil novecentos e vinte e sei ; que 

conhece o relatorio das f lta aommettidaa pelo 

aocu ado e que a s ignatura ~ sua; que nio sabe o 
... 

motivo da ultima demi ao; que por e tar dormindo 

em erviço soffreu a pena de suspensio; que foi o 
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Dr . Romeira - Chefe do Departamento de Emgenharia; 
I ~ 

que o aoeusado foi transferido da Sub-E taçao da 

raça com rebaixamento de posto pelo facto de ter 

ido apanhado em luota oom seu ajudante. 

Dada a palavr ao representante do Syndicato e te nada quiz pergun-
• 

tar , bem oomo o accusado nada contest~U. \ 
l r, 

lfredo 

Q.UINTA S TEMUN.I:!A 

I 
aldomiro Rupsel , di e: 

I 

que do facto que lh 
... 
ao attrlbuidos e que cone-

tituem faltas graves commetti da pelo accu ado no 

exercioio de sua funcções de operador de quadro da 

Sub-Estação da 'raça , sabe de aciencia propria ,poi 
I 

que no seu car 0 o de Load Despatoher entendeu- e com 

o accusado pelo telephone obre um defeito no fee

der da Barra cuja providencias , cabendo a elle 

testemunha dar junto á linha aerea for~ directa

erviço que não lhe cabe; 

que nesta ocoa ião em que fallava pelo tele phone 
... 

foi pela testemunha observado que nao competia tae 

serviços e que o accusado lhe respondeu que no eu 

trabalho quem mandava era elle; que quanto aos ou

tro facto constantes da port ria numero oito, a

be por ouvir dizer que ·o aoousado foi encontrado 

dormindo durante o trabalho; que o acousado auaen-

tava- e do local do trabalho para cortar o cabello 

f6ra da ub-Estação quando em erviço; que ouvira 

dizer tambem consentir o aocusado na entrada de mu-

lhere no recinto do serviço; que tambem soube que 

-por motivo de marcaçao no relogio, que serve para 
• 

mostrar que os empre ga dos e ·tão alerta no cumpri-

menta dos eus deveres tivera uma vez uma alterca-

- -çao com o aeu ajudante onde chegara a empurroea e 
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palavra injurio a , que quanto a in ultar e detra· 

tar de uperiore~ nada abe . 

~a perguntas feitas pelo re idente re pondeu da eguinte forma ; 

que do Sr . Adroaldo Sepulveda e outro cujo nome 
- . nao e recorda; que nao sabe quaes as mulhere que 

entraram no rec~nto; que como ajudante do proprio 

acou ado que 
... <"' up oe'~ chamar- e Hermogenes B. de 

:Mattos ; que quviu dizer ter ido o Dr. Romeira -
• 

Chefe do Dep~rtamento de Engenharia ao qual e tá 

ubordinado o serviço d Sub-EstaQÕea ; que no fa-

ato do desli amento de uma linha de corrente oont!· 
... 

nua por um incidente nesta linha e a li~açao em 

ordem do Load De 12atcher a g,uem cabe mandar li~ar , 
f 

podendo do ma'do por que procedeu ligando em auto-

ri ação causar a morte do pes oal da Linha Aerea 
.. 

que sae empre ne ta oco ioe para corrigir o 

defeito; que ouviu dizer que ha tempos o aoou ado 

fÔra demittido dos erviço da Graça por motivo 

de greve e que agora f8ra demi ttido por oau a de -

te aocidente oocorrido no feeder da Barra; que 

tambem ouviu dizer que o acousado f8ra tran feri

do da Sub-Estação da Graça para a de Sant 'Anna 

como medida disciplinar; que o Load De patcher é 

um operador de gra duação superior . 

Dada a palavra ao representante do Syndicato este fez a eguinte 

pergunta: uanto tempo levou o acouaado a de fazer o avi o dado ao 

oa d Despatoher da Lapinha , a qual foi respondida: 

que seguramente cinco minutos . 

Dada a palavra ao aoousado este nada oonstestou. 

Antenor Bandeira Ipyr pininga, disse: 

• 
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que sabe 'por ter lido em um memorandum na Sub

stação do et~ro ter o accusado sido suspenso 

por alguns dias por ter sido encontrado dormindo 

-durante o trabalho; que nao sabe,nem ouviu dizer 

ter o acausado se ausentado do serviço para fins 

particulares; que não sabe, nem nunca ouviu fal~ 

ter o accusado per.Qli~tido a entrada no recinto 
f' 

!I 

dos trabalhos de pesseas extranhas; que sabe por 
I 

Hermogenes It. de 
I 

ttos que em um dia no recinto 

do trabal.ho o acousado e elle Hermogenes tiveram 
I 

uma troca de palavras injuriosas e andaram aos 

empurrÕes poT motivo de não consentir o aocusado 

que o Sr. Hermogenes marcasse no relogio a sua 

hora de ser~iço; que não sabe se alguma vez o 

accusado detrato~ de funccionarios superiores;sa-

be,porem que o accus ado lhe telephonara pedindo 

para oommunicar á uh-Estação da Lapinha que o 

feeder da Barra estava co defeito que elle tes

temunha lhe dissera pelo telepho e que telepho

nasse para a 1apinha , que nesta oooasião se re

corda de ter o accusado dito que nem só o tele

phone 3039, como o magnetico estavam defeituosos 

e q~e elle testemw1ha dissera então ao .acousado 

que telephonaase para 3167 e caso este não atten-

desse se communioasse com a Linha Aerea e caso 

esta não respondesse telephonasse de novo a elle 

testemunha. 

s perguntas feitas pelo Fr esidente, respondeu: 

que s6 sabe da ultima delnissão que foi devida ao 

incidente do feeder da Barra; que sabe de puniçÕee 

disciplinares, que elle testemunh uma vez f8ra 

substituil-o na Sub-Es tação da Graça por ter sido 

o Sr . aaspar Barbosa Junior punido com a transfe-

renoia para a Sub-Estação de Sant ' Anna em 



- 12 -
~.J. 

oa the goria in f e ri or • 

Dada a palavra ao representante do Syndioato nada quiz per~untar 

bem como ao aocusado que disse nada ter a contestar. 

A ultima testemunha artinho T. Nascimento não tendo sido enoon
.,. \ 

'• ~ trada nesta Capital , foi em 9 da ~bril do c orren~e officiado a Dire-

ctoria da Companhia Energia hleQtrica da Bahia pedindo providencias 

no sentido de ser a mesma apresentada á Commissão de I nquerito ou 
I 

indicada outra testemunha para substituil-a . 

I m 13 de Abril de 1936 foi oommunicado pelo Sr . Anisio ssorra , 

Director da Oompanhla , que proseguisse o inquerito independente do 

depoimento da mesma . 

:B.'m l do mesmo mez e anno mandou o residente avisar ao repre

sentante do ~ yndicato para no prazo da lei , apresentar a de eza do 

acousado , e em 17 recebia a defeza asoripta , qQe mandou junt r aos 

autos . 

• 



C O N C L U S Ã O 

Lidos cuidadosamente os depoimentos das testemunhas e do accusado 

se conclue ser o Sr . Gaspar T. mprota ou Gaspar Barbosa unior , um 

empregado faltoso , imprevidente e indisciplinado . 

Ao meu ver não procedem as allegaçÕes da defeza quando ar~umenta 

ar o accusado mais de 10 annos de , serviç o na Companhia , pois usando 

doia nomes , como consoientezmnte fep e, ... o fez de industria , e de má fé , 

visto qQe sabia , que dispensado por motivo de greve , não podia ser 
I 

' 
admittido , não se lhe deve contar o tempo de 27 de utubro de 1922 á 

I I 

11 de Fevereiro de 1926 em que trabalhou nas Officinas com o nome de 

Gaspar T. Improta , sem que tivesse feito pelos meios legaes a dec1ara

Qão publica de mudança de nome , o que não fez . 

Não precisava a Companhia de mandar fazer inquerito , visto que ao 
I 

accusado não protegia a lei , p~ não ter 10 annos de serviço . 

O Load Despatcher da Lapinha e outras testemunhas declara que o 

accusado inflingindo a ordem hierarchica , saltando por cima do seu 

superior , como o fez , no caso do accidente do Feeder da Barra , podia 

" ter cau ado a morte aos companheiros da Linha Aerea; o que alem de 

falta grave, não se justifi ca disciplinarmente. 

s tas duas faltas, i ndependentes de outras, tambem, coniessadas pele 

acousado aspar 1
• mprota ou Gaspar Barbosa Junior , me parecem suffi 

ciente s para applioação da pena de demissão que lhe foi imposta pela 

Companhia ner gia Electrica da Babla. 

Salvo melhor juizo 

residente 

V .Presidente 

Secretario 
.. 
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O presente 1nquar1 to deve ser B1Jl!JID8r111118nte aroh1 Tado, eb que 

,. I 
e acha provado nestes auto nao je tratar de ttmcoionario vi ta1ic1o. 

O aocuaado entrou per 
1 

o aeniqo da Ocu.pauhia Linha c iroular de 
' 

Ca1"1"ia d Bahi ( empreza aaaooiada a eate. ·e d'ora va:nte Oh811lada apenu 

Linha Circular) em 27 de outubro de 1922, aob o D.CIIl de GASPAR T.t. DG'RorA., 

tendo trabalhado at4 11 de tevereiro de 1926, data em que toi demittido por 

haver tomado parte • uma ~e"t'e cáracterizada par aotoa de gra-ve 1naubord1-
lii 

naçao e 1n4iecip11na. J/J aer d 1ttido tinha, partanto, 3 ennos, U Jll&zee 

e 8 dias d s T1CJO• 

Sabendo, a virtude de uma circular, Jllais adeante transcript , que 

não maia poderia reingJ:>esaar na Linha Circular ntlll na Oaçanhia Bt-az11eira 

de EJ:latt·gia Eleotrioa ( d1ora a-vante chamada apenas Brazileira), pois que eran 

os meanoa os directorea deasas duas ocmpanhiaa-.Aniaio M'asaorra e .Aa B. Caval-
H 

oanti • , o accuaado 1EaQOU mao cl;) expediante astuctoao de trocar o nome, 

apreaentando-.e ' OQJ®anhia Brazileire. como GASPAR BARBOSA. ~ e oonseguin 

do deat' arte a 11\la ac2miasão, em lO de ma1 o de 1926. Do 881'Viqo dessa Cem• 

panhia passou o accu ado para o de sua euccesaora nest cidade, a Companhia 

lDlergia Etectrica da Bahia ( d 'ora avante chemada apenas Energia), de cujo 

quadro :toi t.t.nal diapenaado em 23 de abrU de 1935· Tendo prestado aer"fi• 

90 militar de U de novEmbro de 1929 a l.4 de Janeiro de 1931, seu taarpo e:t• 

tectivo de sErTtqo na Ocmpanhias BrazUeira e l!:l:largia toi de 1 annoa 9 me-

zes e l2 diaa• 

Pretende agora o accusado aommar a esses 7 annos 9 mez e 12 4111 

em que ar-viu sob o nane de Gaspar Barba 1r. nas Oanpanhiaa Brazileira e 
- I ' 

Energia, oa 3 annos 11 mezes e 8 dias an cpe, sob o nane de Gaspar !• Dnprota 

aer"t'iu na Ocmpanhia Linha Circular, per:tatendo assim o total de 11 ~os 8 

me~ea e 20 dias, e attinglndo, an coneequene1a, a "fi talicieda.de. 



,., 
Kaa nao pode taze-lo .• 

Si o aoouaado ao 1ngr saar no serviço da Companhi BrazUeira 

tivesse mudado o llCDe para tina licito• e pelos meios legaes, a que o 

seu gesto pudesse ser attribuido ao desejo de econder a talta antertor

me.J:Lte o01111.ett1da e de ttrtar-ee ' puniq"" o que lhe t&ra im.poata; tal vez 

que eaaa mUd8J1Qa nada intluiaae aos seus direitos á vitaliciedadeo 

~ Mas a troca ettectuada pelo aooueado, como taeibuente se verá, 

toi levada a etteito olandestin nte e obedeceu a um. plano de má t&. 
lo 

.A»~a a geve de tever~o de 1926, que mot110·u a d iaaão do 

accuaado da Linha Ciroular1 baixoli eata an ll de marqo de 19 6 uma oir-

oular cujo texto era o aeauintea 

"CCIIIIlUD.ico-Toa, de orden do Dr. CaTaloamti (O dr. J.. 
A. B. Cavalcanti, junt8Dlente com o sr • Anisio Maasarra 
eran os dtreotarea das C<mpanhiaa Linha. c·iroular e 
Braz1le1ra ~ntorme o attestan os doca. de tlao 54 e 
tls. 55) que oa exaempregedos daa ottioinea abaixo no
meados • diapensadoe • oonaequencia da ultima greve• 
a6 poderão ser readmitt1doa mediante previa conaulta 
# ... 
a Direoqaoo" 

Segui~e, logo abaixo oa nomes de grande numero d aapregado,, 

entre os quaes o de Qespar !• Dnprote., então aprendiz de segunda classe da 

Secção de Jlectricidade. 

A ezi8tencia e o teor dessa circular achaaase attestadoa pela Ina• 

pectaria Regional do JJ1n1ater1o do Trabalho nesta cidade, oon:torm.e o proTa a 

certidão de tla. 57• 
Can essa medida, a direcção da Linha Circular chamava a · ai exprea• 

,., 
semente, a attri bu.iqao de exsniner, lla meana, os caaoe dos empregados que, 

.., 
dcittidos na all.udida greve, pretendessem obter a ua readlllisaao, reservaD 

do-se, naturalmente, o direi to de impedir o reingreaao dos elementos noc1 voa 

de admittir o dos bons. 

Sabia, porte.Jlto, o accuaa4o, ~e não podia vol ter para a Oanpanhia. 

Circular. LEmbrou-ee por isso de entrar para a Conlpanhia ErazUeira. Kas 

surgia d 8Ue.. frente uma grande dittiouldade. Ja duas 0Qnpanhiaa • Circular 
... 

Brazileira• tlahan a mesna direoçao, cano o oomprovan os doca. de tls. 54 
• 

e 55• A lf\18 proposta de enpre~, em virtude da circular acima referida, teria 
... ' 

fatalmste que aar leV"ada ao conheo:S.euto da direoqao, ai elle ae apreaen-



tasse com. o seu verdadeiro nome. 
... 

E o seu ingresso nao seria permittido. 

O accusado teve então uma idea: Abandoncu- o seu nane de temilia, 

que era o paterno, de Dn:protá, e adoptar o materno, de Barbosa. 

Foi exclusiveJD.ente em virtude desse expediente que o accusado 

logrou ser aamittido em 1.0 de maio de 1926, ob o nome de Gaspar Barbosa .2.!_ 
,I 

na Companhia Braz1le1ra, cujos bana, na Bahia,, passaram poucos annoe depois 
., ' . ~ 

para o patrimonio da Oanpanhia Ro.ergi , sua auccessora• 

Durant todo o tanpo aa g_ue trabalhou nas C<Dpanhiaa BrazUeire· 

e Energia o accusado manteve ooeulto o seu verdadeiro ncme, tazendo....se semw 
I 

pre :passar por pessoa. diversa de Gaspar..!.!. Dnprotae 

Tudo isso elle mesmo adliitte em seu depoilllento a tla. 14 v. expli• 

vando-o, por&n, pouco satistactoriemente: Dia elle: 

Que tendo sido1 dispensado da C<Jnpanhia com o nome de 
Gaspar T. Dnm.-ota .. voltou cem o nane de Ge.apar Barbosa 
~ • .;>or ter o aeu proteotc:xr Dr • .Amorim, Ohet! da Loco.. 
moçao e empregado da Ocmpanhia na Jllelllla secçao em ~e 
elle trabalhava, dado este n<De por ser o de sua mae. 
Perguntado como explica que um chete de serviço da O~ 
panhia an ~ trabalhava. aeu conhecido e protector, 
não lhe soubesse o primeiro nom.e. Respondeu que um.a sua ,.. 
tia toran quan dera o llCIIle de sua mae sem se labrar do 
seu verdadeiro nane. Perguntado porque não declarou que ... 
o aw nome nao era Gespar Barbosa 1r. e sim Gaspar T. Im.• 
prota. Respondeu cpe pela sua pouca edade não ligou ~ 
port ano ia" • 

Frise-se a declaração tinal em que o accusado conteasa que de 

tacto não divulgou e 1926, ao entrar na Canpanhia Brazileir~que o eeu no

me não era Gaspar Barbosa lr. e sim Gaspar T. Improta. R observe-ae ccmo 

os moti voa por elle apontados para justificar ou cahoneste.r essa mud8llqa, 

- - ~ nao resbta mencr analpes o Dr. AlnOrim, protector, amigo e ohete da 

Secção onde o accuaado t~abalhava na Linha Oiroular, dera a este, ao ser 

admittido na Oom;panhia BrazUe1ra, o nane de Barbosa por ser o nane de sua 
,. )) IW N 

lllS.e• Nessa simples enunciaçao vae a daoll.Streçao da inTerdade. Si o acC\1• 

sado trabalhara, antes de trocar o Jl.CID.e, sob a chefia do Dr. AJDorim; na 

Linha Circular, & ela:ro que o Dr. Amorim não podia deixar d6 saber que o 

aocusado tinha entrado para a alludida aacqão coa o nane de lmprota, como 
.. 

Improt era conhecido pelos seus canpanhe1roa e cano D!prota figurava nas 
... 

tolhas de pagamento que elle, Dr. Alllorim, com Ohe:te de Seoçao, era obri-

g~do a visar todas as SEmanas. Oomo ae a&nittir', portanto, que o Dr. AJno-



rim desconhecendo o verdadeiro nane do acouaado, Dnprota, trocasse esse 

nane por Barbosa, por auggestão de uma, tia g_ue não .!!. lembrara do Terda• 

deiro nane do accuaado "l qu pode acceitar aanelhante desoulpa ? Quem 

pOde acreditar que çcSs cerca de 20 ennos d caaemento, su tia não co• 

Dhecesse o nane do marido de sua im ? E q; e necessidade tinha o Dr. 

Amorim. de se intormar CCim essa t~, ai elle proprio devia estar farto de 
I r' 

conhecer o accuaado, cano a eu ubo:rdi do e pro.tegido, sob o nane Dnpro ta ? 

A verdade é que a l•brenqa de fazer essa troca de nomes não 

partiu h do Dr • .Amorim.. nem e sa tia. Pe.rtiu do proprio aocuaado e ex

iste nestes autos, como prOYa desse tacto, um docunento ellllle.8ador: A~ 

posta inicial de anprego que precedeu a admissão do aocueado na Companh1 
I 

Brazileira, e cujo original, ior .!!!!, aallig:nado, a e encontra a :Cla. 49• 

Dessa proposta consta, com todas as letraa, o ncme que o aocusado ae attribuiu 
' 

entes de entrar na Com,panhia , Gaspar Barbosa .Jr, 
N N N 

B nao ficou ahi a preoocupaçao de encobrir a verdade. ao que-

' rendo deiz.er veatigl.O alg\Jil. do seu ncme de Dnprota, trocou tembt!lll o accuaa .. 

do o ncme de !.!1! tallecido pae1 que era de Gaspar Dnprot (conforme se v 

dos doc•· a fls. 58 • 65 v. e 60 T. e do proprio depoimmto pessoal do accu• 

aado a tls. 13 v. ) para o de Geapar Barbo a. B' o que dfiiiOnstra o boletiDi 

de anpregado, cujo original, a :tls. 50 acha-se asaignalado pelas inioiaea 

"G.B,D.", do então DirectCll:' da Companhia, o eagenheiro George B. DUl1nsb•• 

Confronta-se ess a iniciaea cem, o ncme por extenso do Sr, Dillingb.em, le.JJqa .. 

do no docum.ento de fls. 51 e ver-a&-& que a aseignatu.ra ' a meama. O Sr. 

George B. DUlinghsn, cano 3 publico e notcrio, ha cerca de doia axm.oa dei-

xou esta Campanhia e o pa1z1 achando-se presentEln.mte no J4exico explormdo 

"' por sua propria conta uma 1ndustr1a de minerac;ao. 

Receioao, ainda,, de que pelo ncme de seus parentes maia proximoa 
... 

e Vi se a oonheoer o seu verdadeiro ncme1 o ccuaado ao fazer a 1nscripQao 

d eus h .. deiros na Caixa de Aposentadorias e PeneÕes desta Companhia, não 
~ 111 

tendo filhos, deu os nanes de suas irmas Hilda Barb01a e J"ulie~a Barbosa. 

- " Ainda aqui a meamo rei tarado proposi to de u.eo se der a 

conhecer. Assim. como mudara o seu nome, assim como mUdara o nome de seu 

pae, mudava tambeu aSQra o nome de suas 1DIÜ• Nenhuma cautela toi pos1a 
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lDJt ll de maio de 1934 o accu.sado pediu tel'i • O requtrimen-

to com que enc..u.inhou esse pedido á gerencie., encontra""~!~ e tla. 51• aa

t' assignado pelo accuaado e indica o eu tempo de serv190 como sendo, 

na ocoasião, de~ annoa. Notewea bem: ~ ~ annoa. En 16 de maio d• 

1934 ancontrava-ea pleno Tigcr a lei de pensÕes e apos ntadoriaa, O 

· e.ocuaado abia1 portanto, que do te.,cto r. e possuir maia • ou manos de 10 

annos da aerT1c;o. dependia a s~ Tital.iciedada. No entanto, ao pedir 
f 

as suas terias, Ell1 maio de 1934• a inda \Da T z a Uenci aTa sobre o pe

r iodo anterior em que trabalhara na Companhia Linha Circula-. ·mn Tez. 

de ddicionar, CCIIIO agora pret nde, aos 8 artnoa fle serT1Qo que posauia 

na Ccmpa:ahia BDergia (da 10 de maio de 1926 a lb da maio de 1934, não 

aa d aee11tando o serTiQO m111 tar) os 3 annoa 11 mezea e 8 dias que enw 
I 

tea aerTira na Oireular, o aocus do indioou neaae requerimento o aeu 

tapo de serTiqo cQD.ç, sendo apenas de .2.!:!e anno1. E maia uma Tez asaig• 

Asa :im, a todos os aeua acto1 - mesmo os maia Dl-.nea • como 

o da inaoripçãc, de seus herdeiro• na Oaixa de A;posentaioriaa e PensÕes • 

o acouaado mantinha 1nequ1Tooa e inTertavelmente o nane que adaptar p • 

r 1ngreeaar :na C:Ompenh1a BrazUe1ra. maia : atim de desfazer quaeaqu_. 

auspe1 tas, ia ao enremo de mod1t1oar o naae de auea irmãs, até me o o 

nane de se1 proprio pae, j' tallec1doe 

Dir-a á que a mUdBJlÇa do nCIILe do aacwsado não teria obedecido 

uoe seriamente a propoaitoa de má t'· AI airou.netancias acima çonta• 

ccm.pleto a poaatbilidade de • e C!llpreatar ao aoto do ae> 

... ... ... 
cuaado uma intençao i~ocente, tao eloquentea e perauaaivaa aao eLlaa. 

1188 para retarçar a conncção da que o acoua do jsnaia penaou aer111118nte 

mod1t1oar, de Tedade, o nane, deixando o de Gaspar !· Drlprota e adopw 

tmdo o d Ge.apar Ba:rboaa tr., basta o seguinte tacto: 

o accuaado, máo grado o .disfarce que de plano Tan eustentando, 

ainda.!!. Oh!l!!, .!!! r alidade, GASPAR IMPRO!A.. J:' l.le mesmo quan o diz. 
w 

Na jl1S tit1caqao judicial pQr elle procei!Uiada nesta cidade para 

demonatrar que o Gdpar !• DD.prota d.! !3_~ atraz era o mesmo Gupar 



Berboaa ~· !! hoje, o accuaado, es correge.ndo, deixa regia trado o seu Tat' .. 
I ... 

dadeiro nane, .B! aon:, na procuraçao que outorgou aoa seus adTogados. 11: 

esse nau.e é ainda, WsPJR IMPROTA (tla. 61). 

B toi aob esa nane Terdadeiro de Gaspar Dnprota, que o acouaa4o 

prestou aerTiqo militar de ll de noTembro de 19~ a l4 de janeiro de 1931, 

i to é, num periodo que se fazia saar n trabe.lho, como Geapsr' Barboa 
,; 

1!.• E' o que proTa a certidão de tls. 58 "'• 
Nade. mais deoisi To n 

I 
maia irret:re. taTel para danonatrer que du 

I -rente todo esse tanpo a pretensa mudança de nem do aoouaado nao obedecia 

nenhum proposito aerio ou detenaaTel, representao apenas \111 ardil para 

esconder a Terdade. 

Ora, a garantia d Tital.iciedade eatatuida pelas leia sooiaea 

não pode aerTir pelr'a aoobertar ao1ios desaa natureza. E é principio geral 
I 

J de direi to e de ethioa que a nt.ngufl1 licito tirar proTe1 to da propria 

malic1a. Si um flllp.regado pretende hoje, por \111 motiTo qualquer, mudar 

o ncme, nada o impede de taze-lo. KM eaae seu direito t81L que ser exer

cido de b&a ti e de aocardo com os prece i tos legaea. Seu ao to t que 

aar claro, aber1io, declarado, oatensi"VOe O que ningu pode tazer 'é apre-

sentar-ee, na me a anpreza, em epooaa diTeraaa e aob Tarios ncaea, para 

depoia, de au:rpreza e a talaa té &CIIIIIlar tanpos de aerYiqo presta.cloa e 
, ... 

inTocar Ulll& Titalioiedade conquistada a reTelia da e.dminiatraçaQ, quado 

não cem tra a Tontade della, como I o caso deatea utos. 

Pera todos oa ettei toa lega• • o Ge.aps- Barbos :r. de hoje não . . 
pode ser o Ge.apar T. Daprota de 13 annos atraz. J. moral, maia ainda que 

... 
a lei, T&da essa equiparaqao. 

Nestas condiçÕes, sendo certo que o accuaado não I empregado 

Titalic1o, este inquerito, que toi aberto, como se li da portaria de tla. 

2 

"para satisfazer ao pedido do Syndioato" 

e para que o accuaado proTaaa o que esta OoRpanhia na propria citada por

taria nteataTa, isto é, que ell , accuaado, tinha maia de lO aDnOa de 

aerTiqo, • eat 1nqusr1to perde aua finalidade e interesse. N• ta 

H 

maiJI nenhuma r azao de a er. 



Peixo de entrar, portanto, no eXtlll do merito da questêo, isto '· 

w -na analyae da prooedenoia ou nao du oau1aa que detlt'!llinaram a demiuao do 

ooua do. JUsta ou inJuataa, ellaa, n melhor das h7,potheaea, a~ oaberiaa 
w 

na alqada das J\mtas d . COno111aqao e jamais na do Conselho Nacional do Tra .. 

balho, cuja oompetenoia 4 reatriot aoa oasoa de empregados v1ta11c1oao 

Assim decidindo, eu poder a 4eade logo e a • 1 ente, JI18D4ar 

erch1Tar este illquer1 to. Raaetto-o, todavia, ao Oouelho Nacional do 'l'ra 
I • 

balho, para mostrar a liaur oom que esta 0CQ,paDh1a costuma agir neat a 
\ 

N 

oaaoa, aonaoio, coma estou, nao obatante, de que o Egregio Conselho maada-

lo-é. arohivar por ser 1nte1raente deaneoeasario em face da oircUD8tane1a, 

- ' obejamente provada, de nao contar o causado maia. e lO &DilOB de aC"Tiqo. 

Cidade do ,Sal ve.dor , 9 de junho de 1936. 
,. 

Pela Companhia EDergia lleotrica da Bahia 

" 



... 



A' oonsideraçã do l'_sn . irector Gw .. 

_cv :~~:~~:;:::0 
.. .. .. '" .. ~ -------

. ~~ · :rceto'l da 1. Secf}49 
~I~ u,. 

VIS V-Ao Snr. 0r. Pr 1CUra or G-r al, 
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MINISTERIO 00 TRABALHO , 
IN DUSTRIA E COMMERCIO 

. la. Seoçà o 

C. N. T.- 25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Ag/ SSBF. 
ACCORDÂO 

roc . ~. 358/36 

19 .. 37 

'• 
Vistos e relatados os autos do processo em 1 ue 

I 

consta in uerito administrativo instaurado pela Companhia Ener-

' gia lectrica da Bahia contr~ o tunccionario G spar Barboza Ju-

nior ou Gaspar T. Improta : 

CONSIDERANDO que o 'accusado no presente inquerito , Gas

par T. I preta , i ngressou para o serviço da Companhia Linha Circu

lar de Carris da Bahia em 27 1de Outubro ue 1922, tendo trabalhado 
I 

até 11 de li'evereiro de 1926, data em cue foi dem1 ttido por haver 

tornado parte em uma gréve carac t erizada por actos de grave insu-
N 

bordinaçao e i ndisciplina; 

que , em 11 de arço seguinte , baixou a Em-

preza - fls . 57 - uma circUlar , na qual determinava que a readm1s-
N 

sao dos empregados dispensados em consequencia da referida gréve , 

só poderia ser feita mediante previa consulta á direcção . E, entre 

os nomes relacionados jw1tos á circular figurava o do actual accusa-

do ; 

CONSIDE DO que , passados varies annos incorre o empre

gado , conhecido sob o nome de Gaspar Barboza Junior na pratica de 

diversas faltas e , em virtude disso, é dispensado pela companhia 

sem inc_uerito administrativo , porisso que , sua entrada d tando de 
N 

lO de ~io de 1926 e a dispensa de 23 de bril de 19~5 , nao estava 

elle amparado pela estabilidade funccional , nos termos do art . 53 

do Dec . n~ 20 .465 , de 1931 ; 

o, por~m , que o Syndicato da Classe çrotestou 

junto á Empreza pela abertura do 1nquer1to , e, neste, ficou apura

do que Gaspar • Improta e Gaspar Barboza Junior errun a mesma pes-



soa; 
N 

CONS ~ NJO que , pelas razoes de fls . 86 a Directoria 

da Empreza se recusa a reconhecer ao accusado os 10 annos de ser

viço , invocando, como fundamento , a fraude posta em pratica pelo 

accusado , para o fim de obter novo emprego na Empreza; 
N 

CONSI ~J'IDO ue, berq es,tudadas as razoes 
N 

administraç ,~ da Ernpreza- citada a fls . 86 - , 
\ 

pela 
f 

offerecidas 

é forçoso 

concluir favoravelmente ao ponto de vista sustentaao por ella; 

esolvem os membros da ri eira Carnara do Conselh 

Nacional ao Traballlo , acce1tar os ar~umentos da Lmprezu, para de 

terr~ar o archivamento do processo . 

I ' 

,. 
io de ane 1ro, 25 de Janeiro de 1937 

----~~A/\ n 
~ •. a..-t r r ~~esidente 

c-;Jr~ ~ elator 

• 



• o , 

1-44 /37 - 7.~58/36 
, j 

Sr· Di ctor d 00 r 1 1 ctric 4 Blhia 

Oi d o lT dor 

AJIIA 

'l'ran 1 tto-vo , p r o devido fina, 
I 

co ia utbentie d do , cc 

O ar eat Cone lho, • 
prot'erido el ri 1 

·o d 2G 4 Jan iro do -

cor nt nno, no to do proc a o eon t in-

querit 1n1atrativo in t do por 8 rez co!l 

o t'u cionario G ar rboza J1nior ou O sp r~.-

t • 

d 9Õ • 

'(O " ldo 

Director Ger 1 eer t ria 

" 
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