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Exmo. snr. Presidente do conselho Nacional do Trabalho 

R e:- ALFREDO RIBEIRO DO NASCIMml'O 

A "THE RIO DE JANEIRO TRAMWAY, LIGHT AND POW:ER 

COMPANY, LIMITED", pelo seu representante legal intra-
N 

assignado, remette, de accordo com a legislaçao em vigor, 

ao venerando conselho Nacional do Trabalho, o incluso ori

ginal do inquertto administrativo, referente a ALFREDO RI

BEIRO DO NASCIMENTO, operario do Departamento de Electri

cidade, chapa 2018. 
.... 

Respeitosas saudaçoes. 

J. M. Be 
superintendente G 
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PORT 

a abaixo assi€1J.ado, Superintendente Geral da 

THE RI Y ~LIGHT ND PO R COMPANY LIMITED" , - . nos termos do art. ~o das Instrucçoes baixadas pelo Conselho 

Naciona~ do Trabalho a 5 de Junho de 1933, resolve nomear uma 

-comm1ssao, ccmposta dos Srs. Drs. Alc1-b1ades Delamare; Henrique 

de Llma Barreto e Charles J. Dunlop, respectivamente Presidente~ 

Vice-Presidente e Secretario, para o nm de, em inqueri to aãm1-

n1strativo, apurar a falta grave capitulada na alinea 'a" do 

art. 5l do Decreto no 20.465~ de 1° de Outubro de 1931 - actos 

de improbidade - imputada a Custo di o Marciano Anastac1 o e 

Alfredo Ribeiro do Nascimento, ambos operarias do Departamento 

de Electr1cidade. 

Das synã1cancias já procedidas pela Companhia e dos 
,., 

termos da inclusa cert1dao, passada a 5 do corrente mez pela 

Delegacia do 5° Distr1cto Policial, verifica-se que os dois 

referidos operarias, conn1ventes com outro do mesmo Departamen

to, de nome Octal1~1o do Va1le. subtrahiram, a 28 de Outubro 

ultimo, mater1aes diversos pertencentes á Companhia; para em 

seguida vendel-os, locupletando-se os tres com o producto dessa 
1111 

operaçao criminosa. 

J.M.Bell 
Superintendente Geral 
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TmMO DE JUNTADA 

Aos dez dias do mez de Novembro de mil novecentos 

e trinta cinco, juntei ao presente processo de inquer1to 

administrativo, a que respondem custodio Marciano Anastacio 

e Alfredo Ribeiro do Nascimento, ambos operar1os do Departa

mento de Electr1cidade, o or1 inal da certidão das declara

ções prestadas na Delegacia do 52 D1str1cto Policial pelos 

referidos operar1os. 

• 
Charles Dunlop 

Secretario da Comm1ssão. 

, 
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Snr. Delegado do 5° D1stricto Policial. 

1ns judi-

ciaes, prec a e requer se digne v.s. mandar fornecer-lhe por ce 

tidão;, Rteiro theor das declarações prestadas nessa delegacia 

por octa l1o1o do Valle, Alfredo Rlbe1ro do Nascimento e CUstod1o 

Marciano Anastac1o, accusados de haverem vendido á rua Maranguape 

33, mater1aes pertencentes á The Rio de Janeiro Tram ay , L1ght an 

'Power co Ltd •• 
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Rio de Janeiro 1935. 

E c 

Da Ordem dos advogados do Brasil 

Inseri ção no 1359. 

i v ri c ir Cl ... e , c 1 ex r c . c 

Districto Poli oi 1 , C E R T I F I c 
1)rocesoo i st· urado e ue se pu r veua cr i lnos 

e.rtencentes 'l'he Rio de Janeir 
.. 

nel_e c nst s ecl r ço .., 

.b o e Iui n v c 1t0 tri 

ui t Dis rict ol -c.L 1 , .... e c ! 

o r ecuiv .Uout r I ice r 1 u u -..(:l .,c r c 

e. .Lt u i c a. o v lle cG 
r·c.. d ... h e segu1nt per nt .... : 1,. 1 



,. 
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t 1 o seu n r ? ~.;s onde u cht r-se c t licio d lle . u 1 

flliaç~o? espon eu e i lho de Geronir.J.o do Valle e e 

Ledina do Val e . u€11 s id de? es ondeu ter vinte e u t ro 

annos . ~'ual o seu est do '? epondeu ser sol te iro . " u 1 su :pro -

f iss."" o' e pondeu ser opom rio . .ut 1 a s .. lU ture liào.c.e? es:pon

eu. ser n ·tu o. l dusta tpital. "w · st re sidenciu? Respondeu 

ç_ue , pr se1 te .en..,c. , reside Hua raguy nur1ero uarent e novG . 

e r.~•> be le"r· e esc..:r·eve r? c 1"ünd"'•' " cue s oe E d -~ ;;;:l.t' """" ... • ' co o lú L is 

ulsse , .H.-.alllc c.,i per .t do , • ndo utori d enc e ... r tr es -

ue 's.".L~:n· c . o _Ullii'ic do . Eu , Br-u o l'abri ni , escre 

VG te o octol g4~ 1) 1ei. E eu , José ar ... u s Pire& V z , esc ri v ""o 

uUJSJrovi . José icorelli . Octcl c o o alle . 

o o r o ti c ualifi c a.o , o ........ c. .. inl.l.ue 

DEU : uc o dee rrante é et :pre p. o da Ligth ; cue o d c1l:...r nte trt -

b 1hf'V r ~ns d onc rr gu o de serviços c n me Custo io 

i. rei 1 UUvtO.Clu ; Ue n ü vinte e "' e i .... do e z curs , 

Custo io , r ue • c .. nhi d<ll 

H. .......... c e .. 1tu , ... o ... se t v or s ... u se I e 1is n 

.. u ú ü nta Luzia , e li ap1 lhtisse s sobr s de chumbo e cobre' 

do ... c b ..... 

co ... p 1hi a. 

'orça da Ligth e o venú ue ; ~ 

1fredo ~esc irn nto , -o dirigiram 

ali a.e p sse d s cit ~ ' s sobr s , collocn·a 

1oc 1 c 

u b 1sa e 

r U.1.& • ru LU Gro tri t e tres , e li o;fe -

vend o 'o rio co ·c · nte · nor _ue u J s sou-
... 

r - se Jo o npti t C r t:V 1 , estabelecj.do cor. r I o e 

b010ei hyc..r ulico; ue Jo- o Buptist C rn val 1p' ter e o 

o cr.u 1 o e c c bre , a. i e o d.8C r nte c DS!L. ssin.. se 

r , _ue Qar. pel c oria .. i de ses en c e n ve 11 

"' .:.. s ; < ue oft rta e ooo Baptist Carn!lval foi cc .it , tena.o 

s i dec1·r te r cebido r c 1.' e r i dn i .1p r t nc i y_ue e egui -

d o cl rWl e e ind Alfredo Nasci ; nto 1'or1m no e.., .o di& 

enfi o encontro do Cuo to di o roi ~~ nastacio , 

o aecl r nte f ito seguinte divis "" o : o ecl r te ficou c 

i .. p rt 1c ia de viut e s io ~il reis , e id 1tic ir.~orL ncia co -

b 1 'rede Nasci 1ento , 8 o c rm1 Be · ca , cntreg ro. 

Custoa. ~o l~'ci 1 An st cio r i port nci de aezesete 1 il re s 



r is , nu . tot 1 de scssen ta e nove r il.l reis, 

-da. vend _ue 1'izer·1 t Joeo B ptista Carnu.v 1; tUE:JO de-

cla1·ante se dirigiu o estabeleci ento <1~;:: Carnaval por 

sab~r ... ue o mesmo u ;prava ,..ual.uer 1. terial. Emuis n"' 

is e e ne.11 lhe 'oi pergunta o. endo-lhe lido e echdo c 

confor t , ssi ,n co o Doutor J.)elegado e s testemunh o 

-.. ue us ... 1stiran as presentes decl raçoes , Deocleci n y 

undo ogueira , ro ..... i ente e u· são Luiz Gonzag uurr:ero. 

um e tdg rd Bitte11court r .si ente u venhor e 

sinho m.ur.ero ses e 1t[ e oito . u , Bruno i' briani , Escre

vente o dactilo rL hel . • eu, José Iar ues ires Vaz , es 

crivio o sib..,crevi . { /) Jos~ corelli , ct lioio do Vnl-

le , Deoclec i no .d ymund ogueira e Edgard B t no urt •.• 

O Em act segui 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~----

presente o ccus do rectr lificado , o ual in uerido 

tlUe o ecl :cante é oper rio de Ligth e tr b -

lh s ordens do nc rre~uo Custodio rciano n tac io ; 

.. ue no di· vint , e seis do .e z e~ curs u enct: r ... cus -

to di o , incw b u o e cl r nte e bem s sim o operaria ct. -

licio d Yclle , p r ir u de Santa Luzir , onde i t 

co str e um su bt er e li p tre.... etr c: ses -

sent cel'lt ÍI1 etros e 01 bo , ue e ven el- os ; que 

uecla:rante e b m ssi o ..,eu ctalicio do Val e , 

priram r r·"'c ic·t ~ p r C to lo , de ue , 

cc llocaram e 11 :PC u ~os o c bo em • est"" o e,, u bolsa e ru -

r .P r 'U Larangu pe numero trintt e tr .;> , ali che -

· d.os , í'o!·t•m e.t ndidos pelo proprio conm. rei ante ue e -

i soube ch· .ar- se, João Baptista Can1av 1 , o _ual :pesan-

o Oo )ed• os de chumbo o cobre disse ue 

i J?ortenci de se"' ente_ e nove mil reis 

ri pelos mesr os 

ue o decl r nte 

-e b8U co leg , concord ra , e · ssi receb r m d Jo o B ptis -

t C r val a import nc ia de ses sen t e nove mil r e L:. , c ual 

foi di v i id da seguint fo..~: : ·o decl r nte cou e vi t e s 

geis nil reis , dentic i Jort· nci Oct lici o Valle 

fin 1 nt i t r·de nco1 tr· réU!l.-s com Cu t dio orciano n s -

t cio , u que 1 coub p •t de d ze te nil reis , nu t t 1 de 



... 
se ent nove r il reis _pr ucto d ve d que 'iz raru Jo o B p -

arneval ; ue d cl re.nte c lcul em vint kilos o chumbo 

vint lcilos cobre u total Q )eSO O .ue u0 r _prif'rE:Jn . Eu , 

Bruno]' tr.:ani , escrevente a a. ctilogru:phei. E eu , José .ar ... ues 

Pir s Vo.z, escrivNo o subscrevi . . ) José Picorelli , digo , ue 

se pro:prie.ram. E m is não disse e nem lhe 1' i :pergunt do . endo-

lhe lido e o.cha ooni'or .. e , as si na co o Doutor Delegado e as 

s .. e un.lws ~ue usistir- as preoentes declaraçÕes des.de o inicio , 

Edeard Bit encourt , re:Ji ente a Rua Senhor e Mattosinho numero 

..:>es ent e oi to e Deocleciano Ra.y un o ~ogueira , resident Rua 

Luiz Gonzaga numero wn . Eu , Bruno l!,aLr'ani , escrevent o dt:c -

• Tos é r _ue? Pires Vaz , esc.riv ... o o suõscrevi . 

( • ) José Picor~lli. Al rc.; o Rib iro do Nasci ento . >:dgard ~it -

te1court c Deocleci 110 Ht ymundo !ogueir ••• DIA , l.JEZ li; 

En c ta suguido J?r son te a c cu.;> do roctr e,.,nP. -

di vint ( eis o 

decl nte cc...mo oncur e do de turm d operarias da Ligth , dctc 

in u c.o lfredo • l ir0 do Nnsci:h nto e ct licio o 

Valle , ue fo .... em o obr s .ue se re ...... lis m nr ru· a.e nta 

Luz a l me isêem o ct:bo 'ssem com e :Jobrt s . que 

os dois o )cr·orios o c ilJ. m tudo riscr , r c -

e c bo , oo o ve -

o roxir do c v:i,1 te k ·los de c ltll; bo ~;: vinte tdlos de cobre ; . ue 

SuO ~~ n 1 ' li~U G úS Od 

o cl • nt t... iL. · r t~ J.lCi ezescte Ini reis, .. u secundo os 

es os ãi &cr e p rtc ue cs.bia o d c la r nte el ven a ue 

izcra. .~ a. s sobras de c ... U! bo cobr~ ; tuc no di vinte e nove o ue -

c .... r nt e foi i 1t rp l do lo dwfe , -pelo fc..c:to do declarante t-er 

a.bo o a· a c;t f li cio c lí'redo , uand os .e s o .... f r ar vistos 

11 t rue n ~ua cs . r ec1 s ; ue .Princ i:pio o decl l' n-

t~ ertubondo- ~e n gou _ue pudeo .e est r n nua df: s 1 arrec s os 

cr rios referidas , n cnt nto em ::;;eguida resolveu confcso r o 

ue vi· ue ~oube ent; o _ue etalicio e ~lfr do , 

vemderBlll. o chu .b , o t:obre i:'eL i crt ncia de sessenta e nove 

1 il reis o co ... t rei 11t estabelecido com officin de bombeiro 

hy r ulico nA ru .ar nt;U1 )e nUl .ro trint e tres .... 
de nome Jo o 

, 
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d' ;,p t1 

/. IJ! o 

• 

J p i te C rn val , e cuj Vü d co 

coub cl r 1t e t n a a.e ze il reis , 

b nao ·o1· ter c b ... lfr do vinte seis r il 

r is e Cct licio vint seis il eis ; ue ecla -

r nte n.uito .n ido clt: a.o _uefe·. , pois eno 

e a:pr· · a Ligth h c rc e v.:.r.te sete rnnos , n 

v llb u c o 1se u nc i s e u r ul t i . ú.O c t ue 

r ti ; r • E i n i e n m 1 e oi ergunta 

o.>ena.o-lhe li e ch o confo ~e , si n co ut r 

De 1 · Cl e s t , ;.;> teu.mh s , s u e ..... istir · s re-

-nte.., d c_ r çot:.;.; ode inicio , Deocl ci n ymun o 

-o u i c , r e.., i don t u va Lui Gon nu ero U! e 

Ed rd I3~t co rt ente u cnhor d • tto i nh 

.... se t e ito . Eu , Bruno 

o D c tilú r f c.. i . ~ eu , José .. r :l.u 

bri 1. , oscrev nte 

•ir s V z , ... criv 

su> c ·evi . ( • ) Losá i corelll . uusto io ci no J..n s-

tacio , eocleo.;i no ... ynunto ueir e ,d it c cour . 

n is e c ti n ... it s c oncion s d c r -

e _uo me dou fé . Ri an 100 , 

e P ve bro o ser v nte n di .. e to c c -

• 



ACTA DE msTALLA.ClO 

Aos qustorze d1as do m z de Novembro de mtl no

vecentos e trinta e cinco, numa das salas da Secção de Le

gislação Social (Secretaria Legal) de "The Rio de Janeiro 

Tram~, Light and Power co.Ltd.", á avenida Marechal Flo

riano n2 cento e sessenta e oito, segumo andar, reunidos 

em sessão de installação os senhores doutores Alc1b1ades 

Delamare, Henrique de Lima BaiTeto e Charles J. Dunlop, 

na qualidade, respectivamente, de Presidente, Vice-Presi

dente e Secretario da Commissão nomeada pelo Super:1.nten

denc1a Geral da referida Companhia, por portaria de nove 

do mez em curso, a:t1m de instaurar 1nquer1 to administra

tivo para apurar a procedencia da falta grave (acto de 

improbidade) capitulada na alinea "a" do artigo cincoen

ta e quatro do decreto numero vinte mil quatrocentos e 

sessenta e cinco, de pritmiro de outubro de mtl novecen

tos e trinta e um, imputada a Custodio Marciano Anasta

c1o e Alfredo Ribeiro do Nascimento; ambos operarios do 

Departamento de Electricidade, deliberaram designar os 

dias vinte e vinte e dous prox1mos, ás 15 horas, naquel

le mesmo local, para aud1encia dos accusados e tomada de 

depoimentos das testemunhas arroladas senhores Nelson da 

Nobrega Araujo e Joel Aguiar, do que se lavrou a presente 

acta, a qual vae devidamente ass·ignada pelos presentes. 

~/;adu- d'dat-a-df· d&é ~ 
~· oU ~/?~ 



Form 216··5. o. 44.414 

POSTAL AOORESS 
CAIXA 00 CORREIO, 671 

TELEGRAPHIC AOORESS, CATALON -R!O 
COOES: LIEBERf A I. A. B. C. STH. EOITIOM 

WESTERN UH OH, BENTLEY'S. SCOTT. 

TELEPHONE: N(). 4040 Norta 

The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company, Limited. 
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168 

Letter No. 
. File No. 

Rio de Janeiro, 18 de Novembro de 1935. 

Illmol! Snr. 
Custodio areia o Anastacio, 
Rua Castello Branco, 57 (Circular da Penha) 
Distr1cto Federal 

Na qualidade de presidente da Commi. Rão no
meada pela Super1nten tenc1a Geral desta Companhia para 
instaurar inquerito a<1:'nin1strativo af1"1 de apurar a 
pro cadencia da tal ta rave - acto de 1 probidade (ali
ma "a" do art. 54 do Decreto ns. 20.465, de 12 de outu
bro de 1931) - i"'•putadà.._.a v.s., notifico-o, nos termo 
do art. 3.2 das Im truo; oes ba1 xadas a 5 de Junho de 
1933 pelo Comelho Nacional do Tr balho; a oo~p recer 
na proxima uarta-Feira, 20 do corrente rooz, as 15 ho
ras, na séde desta Comapnh1a, á Avenida Marechal Flori
ano n~ 168, 22. andar, na Sec ... de Le 1s1ação ;;)oclal 
(Secretaria Legal). ~ 

Para deppr no incperl. to foram arrolado. como 
testemunhas os senhores Nelson da Nobrega Araujo e Joel 
A 1ar, podendo v.s. se f zer companhar de seu advo a
do, ou de advo ado ou represent te do uyndicato a que 
pertencer. 

.3 c1ente. 

aud õe , 

At;;:/?utu di/~ 
Alc1b1 dês Delamare 

Pre idente a co i~são • 

Rio, IPde ~~~c- de 1935. 

~ ~ ........ <', t1tu.r~ 

,. 



Form :!16· ·S . O. 411.474 

POSTAL AOORESS 
CAIXA DO CORREIO, 571 

TELEGRAPHIC ADDRESS, CATALOH-RIO 
COCES: LlEBERf A I, A. B. C. 6TH. EOITION 

WESTERN UN 01'1, BENTLEY'S. SCOTT. 

TELEPHONE: No. 11040 Norta 

The Rio de Janeirif.Tramway, Light and Power Company, Limited. 

Letter No. 
. File No. 

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168 

Rio de J a neiro, 18 de Novembro de 1935. 

Illmo. snr. 
Alfredo Ribeiro do Nascimento, 

ua Miguel Rezende, 168 - catumby 
D 1s tric to Federal 

.. Na qualidade de presidente da commis ~ão nomea
da pela uper1ntenàencia Geral deste. Companhia para ins
taurar i que ri to administrativo, aflm de apura1· a pro ca
dencia da falta rave - acto de improbidade (alinea "a" 
do art. 54 do Decreto n-2 20 . 466, de 1~ de Ou tu ro d 
1931) - imputada a V .s ., no ti 1.co-o nos ter o. do arti
go 3s das Ins truoQÕeR baixad cs a 5 de Junho de 1933 pelo 
c n. elho Nacional do Trabalho, a comp recer na roxima 

uarta- Fei , 20 qo corrente mez, .. s 15 hora , na éde 
des t a Comp hi a. , ~ Avenida Mareghfll Floriano 2 168; 
zs and r, na Secçao de Le~islaça.o Social (Secretar a 
gal). 

Para deppr no inQ.l erl to foram arrolados ro mo 
tes temunh<:'IR os senhoras Nel son dn Nobre.E;8 raujo e J el 
Ag i ar, podendo v.s. se f azer compnnhar de seu aàvo 
do, ou de advoga~o ou repre entonte do Syncn ca to a te 
pertencer. 

Sciente. 

smn ac õe~ , 

/;1::4~ d/~~ 
Alc1b1ade Delamare 

residente da Comm1s são 

Rio ,q de ft - de 1935 

~4~ob~~ún~ 

, 



Form !16--S. O. ~4 .41'4 

POSTAL AOORESS 
CAIXA DO CORRE:IO. 671 

TELEGRAPHIC AODRESS, CATALOM-RIO 
COOE:S: LIE:BE:Rf A I. A. B. C. õTH. EOITION 

WESTERM UM ON, BEMTLEY'S. SCOTT. 

TELEPHONE: No. "1040 Nor1.& 

The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company, Limited. 

Letter No. 
File No. 

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168 

Rio de Janeiro, 1 ovembro de 1935. 

llmo . nr . 
Nel on da No!?rega Araujo 
B ua Dr. Bulhoes ; 3 ( ngenho de Dentro) 

1.:> tric to Federal 

Na qual dad de presidente da ornmls ão nomea
da pela upert ntendenc a Geral desta Comap nh1a para ins
taurar 1nquer1 to adm1n1strat v , afim de ~ urar a pro c -
denc1a da falta rave - actos de 1mproi})1.dade ( al1nea. "a" 
do art . 54 do Decreto n2 20 . 465 , d 12 de Outubro de 
1931) , imputada a Custodlo Marciano Anastacio e Alfredo 
Rtbe1ro do Nascimento, ambos operar1os do Departament 
de Electr1c1dade, conv1d - o a comQarecer , na prox1na 
vexta-Feira , 22 do corrente mez , ás 15 h ras, na séde 
decta Companhia, ~ 1 ven1da .arecha1 Floriano n2 168 , 
29. andar, na Sevã de Lep;1sla:;ão Social (r:~cre taria 
Le a1) , para o m de, mo testemunha, depôr no cita
do l nquer1 to . 

·aud 
.., 
es , 

Alei 'b ad s Delanar e"' 
Pres1den te da Commissoo . 



, 
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Form 118-·S. O. 44.414 

POSTAL ADDRESS 
CAIXA DO CORREIO, 511 

TELEGRAPHIC ADORESS, CATALOH -RlO 
CODES: LIEBERf A I. A. B. C. STH. EDITIOli 

WESTERH UH ON, BENTLEY'S. SCOTT. 

I~ 
TELEPHONE: No. 4040 Norts 

The Rio de janeiro Tramway, Light and Power Company, Limited. 

Letter No. 
. FJJe No. 

RU A MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168 

Rio de Janeiro, 1 d 

I11mo . Snr . 
Joe1 guiar , 
'rravessa Pare to, 30 (Tijuca) 

1str1cto Fed~ª-'!, 

ovem ro de 190~ . 

Na cpalidade de prestd n te da commls ão omea
da pela uper1ntendenc1a Geral desta ompanhta para ins
taurar lnQler to adrn1n1s rativo, af m de q>urar a proc -
dencla da falta rav - actos de 1mpro dade (allnea 'a" 
do art . 54 do Decreto n!l 20 .465, de 12 de Outubro de 1931) , 
imputada a Custodto J...arc1nno Anastac1o e Alfredo Ribeiro 
do Nasc1"lan o, aTflbos operarias do Departamento de Electrl
c1dade , oonv:l.do-o a gomparecer, na pro,x ma Sexta-Fe1ra1 
2~ do corrente mez, as 15 horas , na sede de ta comapnh1a , 
á ventda rv arechal lmia.no n- 16 , 22.-andar, na Sec oo 
de Legtsleçro 3oc1alJ ecr etaria Le al) , para o m de , 
como testemmn.ha, depor no cltado 1nquer1 to . 

Saudações , 

/ft:/~~~ 
Alei blades Delamare, 

Pres1d e1 te da Commtssão 

• 
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TiRMO DE ABERrURA DE rnQ.tlERlTO A!lliNIS
TRATIVO PARA APtRAR A FAIIl''A GRAVE IMJ?U-
TADA A Cffi'l'CDIO MARCIANO ANA$TACIO E AL-
FREDO R IBE1RO 00 NASCD.I:NTO {Aft• 54 a-
11nea "a" do Decreto na ro.465; de 1a 
de Outubro de 1931). 

Aos vinte dias do mez de Novembro de mil novecen-
• 

tos e trinta e cinco; a Commissão nomeada pela Supert nten

dencta Geral de "The Rio de Janeiro Tra.mvra_.v, Light and Power 

co.Ltd." para; em inquerito administrativo, apurar a falta 
• 

grave imputada a Custodio Marciano Anastacio e Alfredo •1ilei

ro do Nascimento; ambos do Departamento de Electr1cidade -

falta grave capl tulada na al1nea "a" do art. 54 do Decreto 

n~ 20.465~ de 12 de Outubro de 1931 - reuniu-se numa das sa

las do segundo andar do predio numero cento e sessenta e oi

to da avenida Marechal Floriano; onde se acha 1nstallado o 

escr1ptorio central da di ta Companhia, e, apregc:n dos os nomes 

dos accusados; os quaes canpareceram pessoalmente; sendo que 

Custod1o Marciano Anastac1o acompanhado do seu advogado Dr. 

Leoeio de, digo Leoncio de Souza Marinho; com escriptorio á 

rua Lutz de Camões n2 34, ~a andar; sala 2~ deu-se 1n1c1o á 

tomada das declarações de ambos os accusados, cada um de per 

si; pelo qte se lavrou o presente termo que vae dev1danente 

ass1gnado pelos di tos accusados ; pelo advogado acima citado 

e pelos membros da Comrn1ssão. 

?~ c#t:RYt:.w'é)'p/ fi--H~~~ 
~.,6 ~.4~ . . 

~c~ t:~~r/ ~<?//~ 
~~d ~ceéf 

~$ ~/ ~ /i" · .I~ --62--
/;::; ~ô 
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DECLARAÇ~ES DO ACCUSADO 

Custodlo 14arciano Anastacio ~ com quarenta e nove an

nos de edade; residente á rua Castello Branco numero cincoenta 

e sete; Circular da Penha, casado, portuguez; encarregado de 

1nstallações de cabos subteiTaneos da Llght and Power (Departa

mento ~e Electricidade) ; portador da Caderneta de Empregado sob 

n2 13.682; da qual consta haver entrado ao serviço da Companhia 

a 16 de Novembro de 1910 e sahido a 15 de Janeiro de 1912~ reen

trando novanente a 2 de Julho de 1913 e conservando-se ao servi

ço da nesma até a presente data. Inquirido sobre a imputB;ão ., 
que lhe é feita, declarou o seguinte:- que lidas pelo Presi-

dente do inquertto as declarações prestadas pelo accusado peran

te a autoridade policial do decimo quinto d1str1cto; nas quaes 

confessa a sua responsabtlidade nos factos incriminados; pelo 

accusado foi d1 to que realmente fez essas de c lar ações, ne.s que 

assim procedeu sob o 1"lper1o de um grande emoção e coagido pe

las autoridades polic1aes; que, si houvera raciocinado~ certa

mente não as teria feito; que neste monento as rect1!1ca~ d1go 

ract1f1ca; esclarecendo n03 seguintes termos os factos em apre

ço:- que absolutamente não foi conn1vente; nem poderia sel-o~ 

no acto dtlictuoso praticado por Octacio; digo Octa~eto óO 

Valle e Alfredo Ribeiro do Nascimento; desviando materiaes da 

Companhia para vendl-os, digo v endel-os; locupletando-se oom 

o pro dueto dessa operaç~ criminosa; que é falsa a accusação 

que lhe fazem o outro accusado e Octalteto do Valle, este já 
despedido do serviço da Compmh1a:; de haverem ambos repartido 

com o declarante o producto da venda criminosa; que delles 

nada recebeu em dinheiro; que veio a saber na delegacia do 

quinto d1str1cto policial das actividades criminosas de Octa-

cl. lo do Valle e Alfredo Ribeiro do Nascinentpo que: antes dis

so; nunca desconfiou da oonducta de ambos; que; si houvesse 

percebido qualquer crusa de irregular nessa oonducta, os teria 



• 
denunciado aos seus superiores hierarchioos; que na delegacia 

é que s:>ube; pela contissã;, de ambos, haverem elles, no d1a 

vinte e seis do mez de Outubro prox!mo passado, subtraido das 

obras que a Companhia está :razenm na rua de santa Luz1a,"so

bras" de chumtx:> e cobre dos cabos de força"; indo vender esse 

material da Companhia ao commerciante João Baptista carnaval~ 

estabelecido com ramo de bombeito bydraulico á rua Maranguape 

numero trinta e treis; que soube ainda que o chumbo e o cobre 

furtados foram ven11dos pela importanc1a de 69$000 (sessenta 

e nove mil reis) haven<t:> com ella se locupletado os accusados 

Ocat, digo Octal1c1o do Valle e Alfreoo R1 beiro do Nascimento; 

que é absolutamente falsa que esses accusados houvessem tntre

gue ao declarante uma parte da vem a desse material; na 1mpor

tancia de dezesete mil reis (1~000); que o declarante seri 

incapaz de asstm proceder; não só porque tal oonducta o repugna 

r1a; co mo at nda porque~ contando tantos annos de casa; não se

r1a capaz d oompmmetter a sua si tua;ão com a pratica de um 

delic to dessa natureza; que ·~ desde quanoo entrou para a Com

pmhia~ jámais foi acusado da pratica de Q.lalquer falta rave~ 

tan 10 que a sua :rolha de antecedentes deve ser limpa e isenta 

de que l.quer accus~r.,; que s6 pode attr1bu1r a 1mputa.çã:> que 

lhe é feita á má-fé de quem pretenda envolvei-o num crime que 

!lã> prat1oou ou a um abuso de confiança da parte de Octaa.1~1o 

do Valle; j' dem1ttido da Companhia~ e de Alf'reCb Ribeiro do 

Nascimento~ como o declarante accusado neste processo. o de

clarante pm testa apresentar opportunanen te ; pelo seu advogado~ 

as razões de sua defeza. Nada mais dis e nem lhe :roi pergunta

do. Neste acto a Commissão o notifica a comparecer perante el

la; no proximo d1a 22 (vinte e dois) oo corrente mez; ás 15 

( quime) horas, afim de assistir á tomada dos depo1menro s das 

testemunhas arroladas. Lido e achado conforme vae devidamente 

. ass1gnado pelo declarante, pelo seu advogado e pala.Comnissão. 

,(f,_~ . CJ-é/cv<zg.,',.-v-> p a.-r/A--77 
:C/-//?C/-6 de_~~//-'/ . 

/lfkh acft(. ldéf~~ 



DECLARAÇCj:BS DO ACCffiADO 

A , com trinta e quatro 

annos de idade, residente á rua Miguel Rezende cento e sessen

ta e ot to ; tundos, santa Thereza, so 1 te! ro, bras1le 1r o; cab1s

ta do Departamento de Electricidade, com doze annos de casa~ 

portador da carteira Protr.ss1onal numero 77.395'; da la. ser1e. 

Inquirido sobre a imputaçoo que lhe é rei ta; de haver pa; digo 

praticaoo a fa.l ta grave capitulada na al1nea "a" oo art. 54 do 

decreto 00.465 declarou o se~1nte:- que 11da:;pelo Presidente 

do 1nquer1 to as declareç ões prestadas pelo declarante percn te 

a au~or1dade policial do cpinto distr1cto~ pelo mesmo delcara.n

te foi . dito que as raqtinca; por serem a expressão da verdade; 

que realmente no dia 26 de Outubro ultimo o encaiTegado custo

dto Marciano Anastac:to 1ncumb1u o declarante e ben assim o ope

rar1o Octalic1o do Valle de irem juntos á rua de santa Luzta; 

. onde a Light est' construinoo um subterraneo e all1 apanharem 

tresi ; digo treis r:retros e sessenta e cinco de caoo que sobra

vam; que o mesmo Marciano os erearregou de em seguida venderem 

esse ne. ter1al; que o declarante não acompanhou a Octalicto do 

Valle na prattca desse del1cto '; ne.s aff1nna que elle o prati

cou; cumprtndo as ordens recebtda sde custodio Marciano Anas

tacio; que Octal1c1o (!) Valle pegando o mater1al en apreço 

o collocou; em ped~os; dentro de uma l:olsa; que, en seguida~ 

foi pro rurar o bombeiro hydraulico Joã1 Baptista carnaval, es

tabelecido á rua Maranguape numero· 33 e a elle vend u os d1 too 

pedaços de chumbo e cobre pela 1mposta.nc1a de 69$000; cpe essa 

impostancia foi assim d1strtbu1da: 2$000 que o declarante re

cebeu das mãos de Octalicio dO Valle, 26$000 com que se locuple-



I 
tou o <n to Oc&al1c1o e 17$000 que o meSll'l) Oetal1cio entregou 

a custodio Marciato Anastac1o; que o matert.al. sub:traido á com

panhia pesava 20 kilos de chumbo e 20 kilos de cobre; que, na 1 

ottntão do declarante; tanta rest"ons abilidade tem elle nos fa- I 
c tos 1ncr1m1nados; quanto Octalic1o do Valle e custod1. o Mar- ~ 

etano Anastacto, sendo que a re~omab111dade deste ulttroo é 

maior por ser o Enca.ITegado <b servlço 1mcumb1do da guarda do 

material pertencente á CotJlNllhia~ da nscaãização dos operart.os 

sob a sua dlefia; que o declarante soube de antemão oo plano 

criminoso~ embcSra não houvesse tomado parte activ a na. execução 

delle; que 1100 denunciou o plmo· criminoso ás ru tor1daães supe

riores da Companhia; porque q.1em estava manobrando esse plano 

era o proprio encatTegado cus too1o Marciano Anastact o; q~ 

não mga haver recebido a parte que lhe~ coube na venda Cb ma

terial, parte essa que importou em 26$000.f/ Protesta o decla

rante apresentar em tempo opportuno a sua defeza escr1pta; 

neste acto a Comm1ssã::> not 1f ica o accusado a oomparecer; no 

prox1mo d1a 22, ás 15 horas para assistir á torrada dos depoi

mentos das testemunhas atToladas na portaria de fls. o de

clarante, sc1entificado; prometteu comparecer. Nada mats dis

se nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme v&, es*as 

declarações assignadas pelo declarante e pela Commissão. 



Rua dos Ouriv es, 39 
Telephone 128•8808 

Dr. Luiz Cal)alcante Filho 
TABELLIÃO 

RIO DE JANEIRO 

Fl.s 51 

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

Procuração bastante que fa't 

r-u R t od lo a r r: i ano n2 si ,;-1 c i o . 

SAlDA M quantos esta virem que, no Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo, de mil 
novecentos e 35 aos 21 dias do mêz de l OV f'T )r O , nesta cidade do 
Rio de Janeiro, Capital Federal dos Estados Unidos do Brasil, perante mim, Tabelliao, comparece como outorgante 

'!n, :,lldio .-1 'r·1,J 10 Am1stncio, l•ortnr;uPz, r.·1s·Jno , elet.riclst: ,re s i.-
dr-nL nARt~a ciclndP 

reconhecido pelo proprio das test~:~munhas abaixo assignadas e estas de mim Tabellitlo do que dou fé; perante as qunes por 
elle me l'oi dito que, por este publico instrumento nomeia e constitue seu bastante procurador 

dr . c1:on l 1 fitout , l)l'lf'Llf iro,c::lS·clo, d.ot., dn,cc oso·i1 :~orio 
rn rua ''enos .hir·, 8J , 4°, JR1' ) foro c >l"Jl A .. ...cu l1per · .izo, 
tril)'l ,·1 11 ÍIPt'tltcia , d•f'A del-o Al <ltl'llnuer ·~:o ou JrO(' s.o,ju 
rur, · fí'irJRr, nrov·r, ·tlle~·1~, e ,lniL.o A .for<- d llA, lSA.r de re
cn, OP ]Af''les A subst 'A~lr,cer . 



concede todos os poderes, em direito permittidos, para que em nome delle Outorgante , como se presente fosse , 
possa em Juizo ou fora delle, requerer, allegar, defend r, todo o seu direito e justiça, em quaesquer causas ou demandas, 
cíveis ou crimes, movidas ou por mover, em que elle Outorgante for Autor ou Réo , em um ou outro fôro; fazendo citar, 
offerecer acçOes, libellos, excepçoes, embargos, suspeiçOes e outros quaesquer artigos; contrariar, produzir, inquerir e re
perguntar testemunhas; dar de suspeito a quem lh'o fôr; jurar decisoria e supletoriamente n'alma delle Outorgante , félzer 
dar taes juramentos a quem convier; assistir aos termos de inventarias e partilhas, com as citaçoes para elles; assignnr 
autos, requerimentos, protestos, contra-protestos e termos, ainda os de confissao, negação, louvaçao e desistencia; appellar, 
aggravar qualquer sentença ou despacho e seguir estes recursos até maior alçada; fazer extrahir sentenças, requerer a 
execução dellas, sequestros; assistir aos actos de conciliaçao para os quaes lhe concede poderes illimitados; pedir preca
tarias, tomar posse, vir com embargos de terceiro senhor e possuidor ; juntar documentos e tornai-os a receber; variar 
de acçoes e intentar outras de novo, podendo substabelecer esta em um ou mais procuradores, e os substabelecidos em 
outros, ficando-lhes os mesmos poderes em vigor, e revogai-os, quer ndo; seguindo suas cartas de ordens e avisos parti
culares, que sendo preciso, serao considerados como parte desta E tudo quar.to assim for feito pelo seu dito procurador 
ou substabelecido , promette haver por valioso e firme, reservando para sua pessoa toda a nova cltaçao. Assim o disse , 
do que dou fé, e me pedi este instrumento, que lhe li, acceit e assigna com as testemunhas abaixo. 

~o .... ~/ Y:a ... 
~ú6'. ... sf 
~- (O/' 

Este traslado estâ isento de sello em face da lei em vigor. 

' . 

J1 i 1 h o, 
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TERMO DE PROSEGUIMENTO DE INQUE
RITO ADMINISTRATIVO lliSTAURADO 
CONTRA COSTODIO MARCIANO ANASTA
CIO E AUi'REDO RIBEIRO 00 NASCI
MENTO. 

, 

Aos vtnte e do1s dias do mez de Novembro de m11 

novecentos e trtnta e cinco; a Conm1ssão nomeada pela supe

rlntemencta Geral de "The R1o de Janeiro Tramway; Light and 

Power Co.Ltd." para apurar em tnquertto administrativo a fal

ta grave - art. 54 alinea "a" do Decreto 20.465~ de 1a de Ou

tubro. de 1931 - que é imputada a custod1. o Marciano Anastaeio 

e Alfredo Ribeiro do Nascimento~ reuniu-se para ouvir as tes

temunhas arroladas Nelson da Nobrega Araujo e Joel Aguiar. 

Neste acto; o accusado custod1o Marcimo Anastacio 

se apresenta acanpanhado de seu bastante procurador; o advoga

do Dr. Nelson Feitosa~ munido do competente instrumento passa

do nas notas do 172 Tabellição (Livro 130 fls. 51)~ o qual 

fica appensado a este processo. o accusado Alfredo Ribeiro 

do Nascimento comparece pessoalmEnte, declarando não hver eons 

ti1uid0 advogado. Para constar lavrou-se este temro~ que vae 

assignado pelos aceusa.dos; pelo advogado presente e pelos mem

bros da Comm1ssão. 



• 

- .. 

la. testemunha:- Joel Agu!ar; brasileiro: 

residente á Travessa Pare to 30, Tijuca'; sabe ler e escrever; 

tunccionario da Companhia; com dois annos e meio de tempo de 

serv:tc;o ~ promtte dizer a verdade. Inqutr1do pela Comm1ssão ~ 

respondeu:- que se achava o declarante no dia 26 de Outubro 

ul t1mo a serviço da companhia na rua santa Luzia; accmpanhado 

de Nelson da Nobrega Araujo, tambem funccionario da mesma com

panhia, quando viu o accusado presente Alfredo Ribeiro do Nas

cimento em companhia de Octalicio do Valle; já dem1tt1do; con

duzindo este uma bolsa de propriedade da dita Companhia; que; 

estranhando o facto~ resolveram o depoente e seu companheiro 

Nelson da Nobrega Araujo seguir os passos do accusado e de 

Octalicio do Valle; que ambos; descend.o a avenida Rio Branco, 

entraram pela rua Evaristo da Veiga e rumaram para a rua Maran

guape; que; nessa rua, entraram no predio numero trinta e tres~ 

onde se acha estabelecido oomo l:ombeiro hydraulico o senhor Jo

ão Baptista Carnaval; que~ no interior do predto, mas visiveis 

nos seus movimentos pelo depoente e pelo seu companheiro; o 

accusado Alfredo Ribeiro do Nascimento e Octalicio do Valle 

abriram a bolsa; qll:! conduziam, e~ tirando pedaços de chumbo 

e de cobre; offereceram essa mercadoria á venda; que; negocia

da a dita venda, o commerciante carnaval lhes deus uma quantia 

em dinheiro; cuja importancia o depoente não poude ver, por es

tar do lado de fóra da rua, limitando-se apenas a observar os 

movimentos do accusado Nascimento e do seu companheiro Octali

cio; que, acto continuo; o depoente telephonou para o Dr. Al

buquerque Mello, communicando-lhe a occorrencia, pois desconfi

ára q~ o material vendido ao bombeiro hydraulico carnaval ti

nha sido criminosamente desviado '; devendo ser'; digo pertencer 

á Companhia;) que d1as depois; o depoente assistiu quando o ac-. 
cusado Alfredo Ribeiro do Nascimento oonfessou perante a auto-

ridade do 5a D1str1cto Policial a sua responsabilidade cri~i

nal no desvio do material da companhia; que perante a dita au

toridade o accusado Alfredo Ribeiro do Nascimento declarou o 



seguinte:- "que; rio dia 26 de Outubro ulttmo; o enc 

Custod1o Marciano Anastac1o o 1ncumb1ra bem como o operar1o 

Octal1c1o do Valle de irem juntos á rua de Santa Luzia, onde 

a Light está construtndo um subterraneo; e ali apanharem treis 

metros e sessenta cent1mento, digo cent1men digo centinen1Ds ~~ 

digo centimetros de cabo; indo em seguida vendel-os; que~ cum

prindo á r1sca as ordens do accusado custod1o Marctano Anasta

cio; collocaram o cabo; partido em pedaços; dentro de uma bol

sa; e rumaram pama rua Maranguape numero trinta e treis; que~ 

ah1 chegados, propuzeram a venda desse material pertencente á 

Companhia ao bombeiro hydraulico João Baptista Carnaval; que; 

pesados os pedaços do chumbo e cobre; realizaram a vem a pela 

importancia de 69$000 (sessenta e nove mil reis); que essa 

1mportanc1a foi assim d1stributàa;- 26$000 para o accusado Al

fredo Ribeiro do Nascimento; 26$000 para Octalicio do Valle e 

17$000 para o accusado Custod1o Marciano Anastac1o; que o peso 

do chumbo e cobre desviados era ma!s ou menos de 20 kilos do 

primeiro e 20 do segundo11 ; que essas declarações foram presta

das livremente pelo ·accusado Alfredo Ribeiro éb Nascimento; sem 

que a autoridade policial lhe tivesse feito a menor ameaça ou 

de qualquer forma pretendido coagll-o a dizer de como se passa

ram os factos; que o depoente não assistiu ás declarações pre~ 

tadas no 52 distrlc to pel1cial pelo accusado custodio Marcimo 

Anastacto; pelo q..te nada pode informar a esse respet to. Dada 

a palavra ao advogado Dr. Nelson Leitosa; digo Feitosa~ fo1 

o depoente por elle inquirido, respondendo que:- que o depoen

te antes dos factos que narrou não conhecia o accusado custo

dto Marctano Anastacto; que,posterlormente, velo a saber na 

Caom~ digo Companhia que Custod1o era um antigo funcciomrto 

com vinte e sete annos de casa; nada constando que o desabonas

se; qte o depoente tambem pode af!irmar gJe o seu collega Nel-
• 

ron da Nobrega Araujo tambem não assistiu as declaraçÕes pr s-

tadas por Custodto Marciano Anastacio na policia; podendo o de 

poent.e isso aff1rmar porque Nelson quanoo esteve na poliCia en-



-
contrava-se na compmhia dO depoente; que; a primeira vez que 

o depoente vê o senhor Custod~o !oi no dia de hoje ao prestar 

o presente depoinento. Nada mals per~ntou o advogado~ o qual 

declara não contestar o depoimento da testemunha. Dada a pata

vra ao accusado Alfredo Ribeiro do Nascimento, e por este inter· 

rogada a testemunha; por ella 1bi dito que:- o depoente viu o 

accusado Al:fredo Ribeiro dO Nascimento entrar; em companhia de 

Octal1cio do Valle~ na casa do bombeiro hydraul1eo carnaval~ 

á rua MarangtBpe; que o depoente não prendeu o aceusado e seu 

eompm~1ro, porque ~ tinha ordem para faze l-o; mesmo porque 

apenas desconfiára que ambos traziam na bolsa material perten

cente á Compmhia; que, logo depois que elles venderam o mate

rial, o depoente telephonou para a companhia, oommunicando o 

facto. Pelo accusa.do Alfredo Ribeiro do Nascimento !oi dito 

que oontesta an todos os seus tennos o depoimento da t estemu

nha, por não ser elle a expressão da verdade; que o accU9ado 

nro acompanhou Octalie1 o á c asa de carnaval; á rua Maranguape ~ 

por isso que na Avenida Rio Branco se separou do seu oompanhei

ro. Pela testemunha :tbi dito que mantem em todos os seus ter

mos o seu depoimento; por ser elle a expressão da verdade. 

Nada ma1s ~ouve. Lido e achado ~onrorme vae o presente depoi

mento assigna.do pelos accusados; pelo advogado Dr. NelS)n Fei

tosa e pela Cotmn1ssão ~ bem como pela testemunha. 

~ 

-
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2a. testemunha:- Nelson da Nobrega Araujo, brasilei

ro; casado, residente á rua Dr. Bulhões 34, Engenho de Dentro~ 

runce1onar10 da Companhia Llght and Power~ com cerca de do 1s 

annos de casa; sabe ler e escrever, promette dizer a verdade. 

Inquirido pela Conm1ssão; respondeu:- que, no dia 26 de outu

bro, se achava o depoente; em serviço da Companhia, á rua San

ta Luzia; com o seu collega Joel Aguiar ·; qU9.ndO viu o accusado 

Alfredo Ribeiro do Nascimento; seguido de Octalicio do Valle; 

sahindo das obras que a Light está construindo na dita rua; 

que Octalicio do Valle carregava, nessa oceasião; uma bolsa 

da Companhia, visivelmente cheia; que o depoente, desconfian

do da attitude do accusado e de Octalicio, resolveu seRuir-lhe 
I 

. os passos; que; na companhla do seu collega Joel Aguiar, acom-

panhia a certa distancia o accusado e Octal1cio; que ambos; 

entrando pela avenida Rio Branco; at; dtgo; se encaminharam 

pela roo Evariste da Veiga, indo ter á rua Maranguape; que; 

chegando a essa rua; penetraram no predio numero trinta e tres, 

onde está estabelecido um bOmbeiro hydraulico, cujo nome mais 

tarde veio a saber que era João Batista carnaval; que ah1 o 

accusado e Octalicio do Valle negpciaram com esse carnaval al

guns kilos de chumbo e cobre, que traziam dentro da bolsa; que 

desconfiando o depoente tratar-se de um furto~ suggeriu ao seu 

collegar Joel telephonar para a Companhia, avisando-a da occor

rencia; que, no dia 18.de Novembro corrente; d1go no dia 1a 

de Novembro corrente, recebeu o depo:BBte ordens superiores de 

con:luz1r ao 5I districto policial, o accusa.do Nascimento e Oct~ 

lic1o Oo Valle; que; no desempenho desses serviços; foi á rua 

do Passeio; onde ambos estavam trabalhamo; e os oonvidou a 

acompanhal-o; que; em presença da autoridade policial do 5a 

districto, o accusado Nascimento confessou que o material, que 

havia vendido ao bombeiro carnaval; pertencia á companhia; que 

elle e Octalicio do Valle, cumprindo instrucções do encarrega

do CW3 tod1 o Marciano Anastac'io; desviaram esse materl al , cons

tante de 20 k1los de chumbo e 20 k11os de cobre~ e o venderam 
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ao di to Carnaval pela quantia de SQ$000 (sessenta e nove mil 

reis) quantia essa que posteriorrrente :roi rateada da seguinte 

forma:- 26$000 para Octal1c1o do Valle, 26$000 para o accusa

do Alfredo Rib1eo, g1 ~ digo Alfredo Ribeiro do Nascimento e 

17$000 para o accusado Custodio Marciano Anastac1o, que dera 

ordem para o desvio do natertal e a venda delle; qte a bolsa 

da Companhia; contendo o material desviado~ foi com uz1 da~ 

durante todo o percurso,da rua Santa Luzia á casa de carnaval~ 

pcbr Octalicio do Valle; que o accusa.do Alfredo Ribeiro do 

Nascimento fez esse percurso lado a lado de Octalicio do Valle~ 

com elle penetrando m. casa de carnaval; que o depoente descon

:tlou que a rolsa continha. material por vir mui ro Cheia~ Visi

velmente pesada; que não prendeu em flagrante o accusado e 

Octalicto do Valle noo s6 por<Pe não tinha certeza de que esse 

material tinha sido fUrtado da Ccmapatlhia, como ainda porque 

n.OO recebera, nessa sentido; ordens superiores; q~ não conhe

ce o accusado Custo di o Marciano Anastacio; nem sabe que parte 

tomou elle nesse acontecimento narrado; 'qm apmas ouviu Octa

licio do Valle e Alfredo Ribeiro do Nascimento declararam peran 

te as autortdades pol1.ciaes do 52 ddi ~ digo distrl cto que ha

viam desviado esse m ter1 al da Companhia por ordem de custodio 

Marciano Am.stacio e o haviam vendi do~ dando ao mesmo custOdio 

a parte cpe lhe coubera na operSQm , isso na importancia de 

1'7$000; que lhe levaram a Bemfica; que, neste monento~ é (J.le 

pela vez primeira vê o accusa.do Custodio Marciano Anattacio; 

que nada sabe sobre os mtecedentes de custodio Marciano Anas

tacio; nem mesmo tem c onhecimmto dos annos de serviço que el

le tem na Companhia; que, por esse motivo, nenhuma infonnação 

póde prestar a seu respeito; que; n00 presenciou ao depoimento 

de Custodio Marciano Anastacio prestado perante a rutortd ade 

policial do ~ districto e' por isso~ noo sabe si elle confes-
M • 

sou ou nao qualquer respomabilidade do dellito; que tambem na 

da sabe dos antecedentes do accusado Nascinento. Dada a pata

vra ao advogado Dr. Neloo n Feitosa, por este 1h i d1 to que na

da a; digo nada tinha a perguntar ao depomte e <).le tambem 
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nã, oontesta. o presente dpoi; d1gp depoirrento. Dada a palavra 

ao accusado Alfredo Ribeiro do Nascimento; por este foi di to 

que contesta o depoimento da testemunha, por não ser elle a 

exp ressi:> da verdade, por isso que o accusado; emb6ra houvesse 

acompanhado até a avenida Rio Branco a Octalicto do Valle, não 

foi com elle tté á casa ão bombeiro carnaval~ no 1ntertor da 

qual se effec'b.lou a operaçã:> de venda do material desViado das 

obras que a Llght está fazendo á rua santa Luzia; 
... que noo en-

trou nessa casa e~ portanto~ é falsa, nesse ponto; a infonnaçi 

neste acto prestada pelo depoente. Dada a palavra ao depoente; 

pnr esse fOi d1to que mantem integralmente o depoinentt>; em to

dos os seus tenros, por ser a expressão da verdade; que, reaf

rlma, digo reaff1rma, ainda uma vez, que o accusado Nasci ento 

foi em companhia de Octalicio do Valle da Rua de smta Luzia 

á rua Maranguape, com elle penetranoo no interior do pred1o nu

mero tr1nt a e treis onde se acha estabelecioo o bontl eiro hy

araul1co Joã, Ba:pt1 sta Carnaval. Nada mais houve. Lido e 

achado conforme; vae devidanente ass1gnado pelo depoente, pe

los accusados, pelo advogado presente e pelaComm1ssão de In

quer1to. 

$~tor ..,Ci.~-;i~ 
~~~~~ 

V./A' c~ - Ta:: 

• 



TERMO DE ACAREAÇÃO 

Aos v1 nte e nove dias do mez de Novembro de mil no

vecentos e trinta e c in:! O, ás 16 horas, na sala da secção de 

Legislação Social da Secretaria Legal de "The Rio de Jareiro 

Tramway, Light and Power co.Lt4", á rua marechal Floriano nu

mero 168; 22 andar; presentes os membros da cormnis ão de In

que rito e os accusados Alfredo Ribeiro do Nascimento e custo

dio Marc1B.no Amtacio, d1go Anastacio; este acompanhado do seu 

advogado Dr. Nelson Feitosa; pro cedeu-se á acareação entre OS' 

accusados. Lido ao accusado Custodio Marciano Anastacio o 

termo de declarações do accusado Alfredo Ribeiro do Nasci~ren

to; por aquelle foi di to que formalmente contesta tudo quanto 

este infonnou á Commissão no tocante ás suas atividades no 

delicto de que é accusado; que é falso haver dado ordens 

a Alfredo Ribeiro do Nascimento e Octalicio do Valle para des

viarem mater1aes da Companhia; vendendo-os, afim de se locuple· 

tarem os treis com o producto do furto; que tambem é falsa a 

imputa;ão de haver recebido de Octalicio do Valle a importan

cia de 17$000, quanto lhe coube na partilha do material vendi

do ao bombeiro h.ydraulico carnaval; conforme as declarações 

prestadas por ambos na policia; que ainda uma vez declara que 

confessou na policia do 52 Districto co-responsabilidade no 

delicto coagido pelas autoridades pol1c1aes, notadamente pe

los investigadores , sendo um delles de nome Nogeu: digo No

gueira; os quaes; mostrando-lhe um cano de borTacha; o amea

çaram de bater; caso não oonfessasse a sua participação no 

crime; que quanto á atti tude do Dr. Alb.lquerque Mello se li

mita a dizer que o aconselhou a dizer a verdade; não lhe fazen 

do nenhuma ameaça; de qualquer natru; digo natureza pb.yslca ou 

moral; que a tri bu1 as accus ações que lhe fazem Octalicio do 

Valle e Alfredo Ribeiro do Nascirrento ao desejo de comprometel· 

o e prejud1cal-o. Lido ao accusado Alfredo Ribeiro do Nasci

mento o seu termo de declarações prestado perante a comm1ssão 

de Incperito no dia vinte do corrente mez de Novembro; por el-
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le foi dito que as mantêm em todos os seus termos; por serem 

a expressoo da verdade. Declara ainda, neste acto; que não 

recebeu d1rectamente de Custodio Marciano Anastac!o a ordem 

de subtrair o material da Compmhia, afim de vendei-o; que 

essa ordem elle a recebeu de Octalicio do, Valle; que lhe dis

se agir em notre do d1 to custod1o; que tambem não presemtou 

quando Octal1c1o do Valle entregou a quantia del7$000 ( deze

sete mil rets) a Cus tcx11o; qtE ~e nas sabe disso pela infor

mação ~e Octal1c1o lhe deu; que os investigadores da poli

cia do 52 D1str1cto mostraram ao accusado um cano de borra

cha, dizendo-lhe que dissesse a verdade; que isso se deu '; 

não no Cartor1o da Delegacia do 5a D1str1cto; mas na Secção 

de Investigação; que :f\lncclona no rez do chão; onde est~ 

installada a dita delegacia. Nada mats disse. Lido e acha

do conforne; vae este tenno de acareação devldamen te assigna

do pela Corrmlssã.o de Inq1er1 to; pelos accusados Alfredo Ri

beiro do Nasc1nento e Custodlo Marc1mo Anastaclo bem como 

TmMO DE NOT IFI CAOÃO 

Neste me9Ilo acto; a Commissão de Incperl to notifica 

os accusados presentes e seu advogado para a continua:; ão do 

mestto incper1 to, na proxtma segunda-feira 2 de Dezembro pro

ximo; ás 15 horas, afim de serem tomados os depoimentos de 

mais duas testemunhas a serem arroladas pela Commissão. 

/J _!!.lo de Janeiro; 29 de Novembro de 1935. 
c.(í;,A;V1./ ~ GJ.V ~&A''~// ~ /(..4' 7 ~ 
~~ ~~ ~~ ~t-t-,~~:f 

._ b'-. 
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POSTAL ADDRESS 
CAIXA DO CORREIO, 671 

TELEGRAPHIC ADDRESS, CATALON-RIO 
CODES: L.IEBER{ A 1. A. B. C. 6TH. EDITION 

WESTERN UM OM, BENTLEY'S. SCOTT. 

TELEPHONE! No. 4040 Norte 

The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company, Limited. 

Letter No. 
File No. 

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168 

Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 1935. 

Illmo. Snr. Uanoel José Fernandes 
Rua EvariSte da Veiga nunero 77 
D1str1cto Federal. 

Na qualidade de preS1 dente da Conm1s são nomeada 
pela Super1ntendenc1a Geral desta Companhia par.a, em 1nque

rlto adm1n1strat1vo, apurar a PrOCedenc1a da falta grave -
actos de improbidade (alínea "a" do art. 54 do Decreto nume
ro 20.465 de 12 de Outubro de 1931) - ~utada a Cus tod1o 
Marciano Ânastaclo e Alfredo Ribeiro do Nasc1nento, ambos o
perarlos do Departamento de Electrl.cldade, venho conv1dal-e 
a oomparecer na proxlma Segunda-Feira, 2 de Dezembro Vindou
ro, ás 15 horas, na séde desta Com~IIih1aJ á aven~da Marechal 
Floriano ni 168, 22 andar, na Secçao de ~g1slaçao Socl~ 
(Secretar la Legal.), 'J:Qra o fim de, como testemunha, depor no 
citado lnquerito. 

SaudaçÕes, 

Ale 1b lades Delamare ,.. 
PreSidente da Comndssao 

Sciente, ~,e:uu:J~í! JP~~/ ~ 
Rio, ~ de <i?J~~A>- de 1935 

J. 



TERMO DE PROSEGUIMENTO DE INQUERITO 
AIHmiSTRATIVO 

Presentes os accusados Alfredo Ribeiro do Nascimento 

e Custodio Marciano Anastacio~ este acompanllado de seu advogado 

Dr. Nelson Feitosa e os membros da Comm1ssão de Inquerito, aba

xo ass1gnados; lavrou-se este termo de prosegu1mento do inque

r1to, para tomada dos depoimentos das tes temunhas arroladas. 

Vae devidamente assignado. Eti,o; 2 de Dezem~ro de 1935. ,... y-.... 

c:~../~ GU/~c.r-t:?IJ/f' Cêr7c~/c~ 

_ kt~~ 
crf#rd ~ ~ ~4~--C> 

_. ;.f& :C,; ::Ldâ_ &_~ 
uf-~J/;P cu. ~ rn ~ 

3a. testemunha:- Manoel José Fernandes; com trinta e 

treis annos de idade, residente á rua Evariste da Veiga ?7, ca

sado; Portuguez; mgociante, não é fumcionario da Companhia 

Light anã Power, nem amigo ou inimigo dos accusados presentes . 

Promette dizer a verdade. Sabe ler e escrever. InQ..l1r1 to pela 

Commissão re pendeu: que ~nos prln:eiros dias do mez de Novembro 

ultimo; não podendo precisar a data exacta~ to1 o depoente con

vidado pelo Delegado do 52 D1str1cto Policial para testemunhar 

a conflssão fel ta por Octal1cio do Valle e Alfredo Ribeiro do 
-Nascimento de haverem vendido ao bombeiro hydraulico João Bapt1! 

ta Carnaval; estabelec! do á rua Maranguape nunero 3~, pela quan

tia de 69$000; cerca de 20 kilos de chumbo e 20 k1los de cobre; 

que ambos haviam desviado da companhia; material esse que se 

achava depositado nas obras que a dita Companhia está real1zan-

do á rua de Santa Luzia; que os ditos accusados; não obstante 
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a negativa de Carnaval~ reaf!irmaram perante a autoridade poli

cial a venda daquelles materiaes pertencentes á Companhia e por 

elles subtra,idos do deposito de obras da rua de Santa Luiza·; di

go Santa Luzia; que o depoente se achava na delegacia. de policia 
, • • 111; 

e la viu o accusado Custodio Marciano Anastacio; mas nao presen-

ciou ás delcaração; digo declarações ·que o mesmo posteriormente 

prestou á autoridade polic1 al; que nada sabe sobre a sua co-res

ponsab111 dade .nos. fac tos criminosos que estão sendo ~uraros nes• 

te iruper110 administrativo; que nenhuma inform~ão pôde nesse 

sentido dar sobre o di to cus todib Marciano Anastaeio; que tem

bem não assistiu o depoente ás decl~Ões posteriormente pres

tadas pelos accusados Otalicio do Valle e Alfredo Ribeiro do 

Nascimento; presenciando apenas, como já disse; á confl.ssão de 
' 

ambos no tocante á venda dos materiaes desviados da Companhia 

ao bombeiro bydraul1co João Bapt1s ta Caranaval. Nada ma1s dis

se nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme vae assignado 

pelo depoente; pelos accusados; ~ Pelo advogado Dr. Nelson Feito-

sa e pelos membr os da Comm1ssão. 



TERMO DE NOTIFICAÇÃO 

Nesta data; a Commissão de Inqueri to notifica os 

accusa.dos presentes a comparecerem no proxtmo dia seis do 

corrente mez; Sexta-Feira'; ás 15 horas: para assistirem aos 
... 

depoimentos das testemunhas arroladas, as quaes nao compare-

ceram hoje. Rio de Janeiro, 2 de Dezembro de 1935. 

-------

• 

, 
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POSTAL ADORES$ 
CAIXA DO CORREIO, 1511 

TELEGRAPHIC AOORI!SS. CATALON • Rld 
COCES: LIEBER, A I. A. B. C. 15TH. EDITIOri. 

WESTERN UHIOI-4, 8 EiiTLEY'S. SCOTT. 

T!:LEPHOH! NO. 4040 Norte 

The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company, Limited. 

LPII<·1· . o . 
l1'i h· o. 

RUA MARECHAL FLORI ANO PEIXOTO, 168. 

Rio de Janeiro. 

IlJ,mo. Snr. 
J o ao Martins Carne r o 
Rua das arrecas n2 46 
D1str1cto Federal 

c 
' 

d 193 • 
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POSTAL ADORES$ 
CAIXA 00 CORREIO, 871 

TELEORA PHIC AODRI!SS. CATALO!i ·RI~ 
COOES: LIEBER, A l. A. B. C. 6TH . EOITtOli. 

WESTERH UNION, BEHTLEY'S. SCOTT. 

T!::LEPHOH! H•. 4040 Horte 

The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company, Limited. 

Lcl.f.(•l' , o. 
Jt'ile No. 

. . . 

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168. 

Rio de Janeiro, 

Illmo . Snr. 
Deocl~ciano Raymundo Nogueira 
Rua Sao Luiz Gonza~a n2. 1 
D1str1cto Federal 

• 

• 

.3/ ---
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POSTAL AOORESS 
CAIXA 00 CORREIO, !STI 

TELEORAPHIC AOOIU!S5, CATALOH • RIC 
COOES: LIEBER, A I. A. B. C. STH. EDITIOt\. 

WESTERH UHIOH, BEHTLEY'S, SCOTT. 

, 

TELEPHONf: HO, 4040 Hort. 

'The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company, Limited. 

Lcl.l.t:l' : o. 
J•'i I<' o. 

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168. 

c· d Ja e· 0 2 de Deze bro de 1935. 
1"\IO e n tr , 

Illmo. snr. 
Edgard Blttencourt 
Rua Senhor dos Mattostnhos n~ 68 
Dlstrlcto Federal 

a qu 11d de de presidente d Co lssão nome d 
pela upertntendencla Geral dest Co panhl p r 1 e lnque .. 
rlto ad n1stratlvo, ur a procedencla da t 1~ ve; 
actos de 1 rob1dade allne " ' do art. 54 do Decre n -
mero 20.465, de 12 de Outubro de 1931) - 1 put d cust -
dlo Uarc1 o nast elo e Alfredo R1belro do cl t ; 

bos o erarlos do part nto de 1ectrlcld de, enho 
cso ld -o a co p ecer, na rox1ma Se')t - eira, cU 6; 

15 horas, na s ede dest Co panhta, Aven1d ,., rech 1 
lorlano n2 168; 2 d ; na Secç o de Le s l o ocl 1 

(Secretaria Legal), o fl de, co o teste unha, de ôr 
no c1t do 1nqlerlto. 

ciente; 

ud ões; 

lclblaãe Del re 
Pre 1 ente d co 1 "' 

Rio, ~ de ~~de 1935. 

~~epj c , . 
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TERMO DE PROSEGUDe:NTO DE INQUE
RIT O ADMINlS TRATIVO. 

3!t , 

Presentes os accusados Alfredo Ribeiro do Nascimen-

to e Custodio Marciano Anastac1o; este acompanhado de seu advo

gado Dr. Nelson Feitosa~ e os rrembor '; digo membros· da Connnissão 

de Incper1 to abaixo assig1ados, lavrou-se nesta data '~ seis de 

Dezembro de mil novecentos e trinta e cinoo ~ o presente termo 

de proseguimen10 de inqueri1n adm1n1s trat1vo '; para tomada dos 

depoimentos das treis testemunhas arro.ladas e que compareceram~ 

attendendo á notificação que lhes fol feita. vae devidamente 

assignado. -;r-
~1McP ()1/~-_p tJ--.nfo-?/ PCHtf/ 

~~~~c4~-% 
- ~~ 
~ fo{ádf-t 44'~~ 

tf~ eLA-~ 4~ 
4a. testemunha:- João Mar quarenta 

e cinco annos de idade; residente á rua das Marrecas n2. 46~ ca

sado; po~tuguez, mgociante; sabe ler e escrever, não é amigo 

nem in1m1go dos accusados presentes. Promette dizer a verdade. 
I 

Inquiricb pela Commissoo respondeu que~ nos primeiros dias do 

mez de Novembro ul t1mo; noo podendo precisar a data; foi o de

poente convidado pelo delegacb do 52 Distrlcto tara testemunha 

a oonfissã:> fel ta pelo accusado l!"esen te Al frecb R1bei ro do 

Nascimento e por outro; como o dito Nascimento de côr preta~ 

cujo nome s6 agora o depoente sabe s·er Octallcio do Valle; de 

haverem ambos vendido ao bombeiro hydraulico João Baptista car 

naval, estabelecidO á rua Maranguape n2. 33 '; pela cpantia de 

69 000; cerca de 20 kilos de chumoo e 20 kilos de co-re"'~ que 
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ambos a ~; d1go haviam desviado dO deposito de umas obras~ q.Ie a 

Companhia Light and Power está fazendo á rua Sailta Luzia; que 

mssa occas1oo se achava na delegacia policial do 5a D1strlcto 

o accusado Cus tod1 o Marc:tano Anastact o·; o qual !100 fo1 interro

gado en sua presença e ~ cpal não ouviu nenhuma referencia por 

parte dos accusados Alfredo Ribeiro do Nascimento e Octalicio 

do Valle. o advogado Dr. Nelson Feitosa nenhuma pergunta fez ao 

depoente. O aceusado Alfredo Ribeiro do Nascimento tanbem det1s

tiu de inteiTogal-o. Nada ma1s havendo; lavrou-se esse termo 

que vae d ev1damen te ass ign ado pelo depoente; pelos accusados 

Alfredo Ribeiro do Nasc1nento e Custodio Marciano Anastacio~ 

pelo advogado deste Dr. Nelson Feitosa e pelos membros da co

missão. 

'(1~ /11~ 
íp;í~ a4/tzk-G?-'~'"' ~/-k 
~~~~~~ 
~~ 

• 

.. 
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5a. testemunha:- Deocleciano aymundo Nogueira~ 

com trinta e oito annos de idade; residente á travessa são 

Luiz Gonaz, digo, Gonzaga na 1; casado; brasileiro; tuncc1o

nar1o da Policia C1v11 do IUstrlcto Federal; sabe ler e es

crever; não é amigo mm inimigo dos accusados presentes. 

Promette dizer a verdade. Interrogado pela Commissão res

pondeu:- que se achava presente na delegacia do 52 D1stri

cto; no dia 12 de Novembro ultimo; quando os accusados pre

sentes Alfredo Ribeiro do Nascimento e custotio Marciano Anas

tac1o prestaram declarações; confessando o primeiro haver; 

em companhia de Octalicio do Valle; cumpr.tndo ordens do encar

regado Custod1o Marciano Anastacio; subtrahido ro k1los de 

chumbo e 20 kllos de cobre; pertencentes á Companhia Light 

and Power~ depositados em uma obra que essa Companhia está 

fazendo á rua Santa Luzia; inà:> depois vemer esse material 

ao bombeiro hydraul1co João Baptista carnaval, á rua Maran

guape 33; pela quantia de 69$000; quantia essa que depois 

foi rateada entre os tres da seguinte maneira:- 26$000 para 

Octal1cio do Valle, 26$000 para Alfredo Ribeiro do Nascimen-

to e 17 000 para Custodio Marciano Anastac1o; sen<t> que a par

te que a este coube lhe foi entregue, mais tarde, em Bemfica; 

que tanto Alfredo Ribeiro do Nasc1nento quanto Custod1o Mar

ciano Amstac1o livremente prestaram suas declarações ao dele

gado do 52 D1str1cto; sem que lhe fossem feitas quaesquer amea

ças; que, nessas condições; são absolutamente falsas e mentiro

sas as allegações de ambos de que houvessem funccionar1os da 

policia do 52 Districto lhe mostrado canos de ~orracha ou fel

to qualquer ameaça para obrtgal-os á conf'l.ssão expontaneamente 

por ambos feita; que assignou oomo testemunha as declarações 

de Alfredo Ribeiro do Nascimento e Custodio Marciano Anastac1o 

e a1 nda uma vez declara que essas declarações foram realmente 

feitas por ambos perante a autoridade policial, sem o mais le

ve constrangimento. Interrogado pelo advogado de custo di o Mar-



ciano Anastacio; respondeu o depoente:- que é investigador da 

p&licia já ha varlos annos; tendo grande pratica de sua pro fls

são; que foi de facto encarregado pelo delegado de Policia do 

52 D1str1cto de pro ceder as necessarias investigações para ~u

rar o delicto imputado aos accusados presentes; visto como ha

via uma queixa registrada na delegacia de policia~ e~ nessas 

condições; incumbia á autoridade proceder ás investigações~ de 

que fôra imcumbido o depoente; pe, digo. Dada a palavra ao ac

cusado Alfredo R1belro oo Nascimento por este fo 1 dito qile re

ct1f1ca a parte da sua declaração constante do tenno de acarea

ções de fls. ;quando disse á Cofllilissâ:> que "os investigadores da 

policia do 52. d1str1cto mostraram ao accusado um cano de borra

cha, dizendo-lhe que dissesse a verdade e que isso se deu não 

no cartorto da delegacia do 52 d1stricto; mas na secçoo de in

vest1gaç~; que funcciona no rez do chão, onde está installada 

a dita delegacia"; que; esclarecendo o seu pensamento; declara 

que nenhum investigador da policia lhe mostrou qualq.J.er cano 

de borracha, nem lhe fez qualquer ameaça. Dada a palavra ao 

advogado de Cus torto Marciano Anastacl o; Dr. Nelson Fel tosa•, 

por este foi di to o seguinte:- que oontesta o depoimento da 

testemunha por motivos cpe exporá opportunamente; e tanbem pe

la falta da declaração ;no oorpo do depoimento; feita pelo de

poente na qual declaração quando; o accusado Alfredo Ribeiro do 

Nascimento ·; dizia que havia sido ameaçado por um cano; digo 

com um cano de borracha pelo depoente; este declarou que não 

era verdade que tivesse ameaçado o accusado; d1g, accusado a.1.

gum com o referido cano de borracha; porque nâ:> costumava fazer 

ameaças e sim agir quando preciso. Dada a palavra ao depoente 

por este foi dito que oontesta o que acaba de dizer o advogado 

Dr. Nelson Fel tosa; o qual interpretou mal as suas palavras~ 

pois não fez seroolhante declaraçoo perante a comrniseão. Nada 



§a. testemunha:- Edgard B1 ttencourt '; com trinta e 

uma nnos de idade, residente á rua Senhor Mattosinhos na 68~ 

solteiro, brasileiro, escrevente do 14a D1str1cto Po11c1al '; 

sabe ler e escrever; não é an 1go nem 1nim1g> dos accusados 

presentes. Promette dizer a verdade. Inquirido pela com-

"" missao de Inquerito respondeu que:- se achava presente, no 

dia 1~ de Novembro ultimo na delegacia do 52 districto; quan-

do o accusado Custo~lo Marciano Anastac1o, prestou ao delega-

do desse d1str1cto, Dr. Picorell1; as seguintes declarações~ 

constantes da certidão de fls: "que no dia 26 o declarante 

Anastac1o; como encarregado de turma de operarias da Light; 

determinou aos operar1os Alfredo R1be1ro do Nascimento e 

Octal1cio do Valle que fossemás obras que se realizam na rua 

de Santa Luzia e alli ned1ssem o cabo e "sumisem com as so-

bras "; que de facto os dois operarios referidos cumpriram tu-

do á risca; apropriando-se de tres metros e sessenta centlmenos 

de cabo; com o peso approxt mado de ro kllos de chumbo e 20 k1-

los que cobre; que no mesmo dia na localidade de Bemfl ca os 

mesmos operarias entregaram ao declarante Anastac1a a 1mportan

c1a de 17$000; que, segundo os mesmos disseram; era a parte que 

cabia ao declarante na vmda que havtam fel to das sobras de chum

bo e cobre; que no dia 29 o declarante foi interpellado pelo seu 

chefe pelo facto de ter abonado o dia de serviço a Octalliio e 

Alfredo; quando os mesmos foram vistos na parte da data á rua 

das Marrecas; que a prlreipio o declarante Anastacio; pertur;qan-
• 

do-se; negou que pudessem estar os operar! os referidos na rua da~ 

Marrecas, no entanto; em s egulda; resolveu confessar o que se 

havia passado; que soube então o declarante Anastaclo que Octa-



cilio dlgo Octalic1o e Alfredo venderam o chumbo e o cobre pela 

importancia de 6~000 (sessenta e nove mil reis) ao bombeiro 

hydraul1co estabelectoo á rua Marang.tape n2 33; Joã:> Bapt1sta 

carnaval; de cuja vema~ oomo já disse couiDe a elle. A:nastac1o 

a 1mportanc1a de 17 000 e sabendo agora ter cabido a Alfredo 

Ribeiro do Nascimento 26$000 e a Octal1c1o do Valle tambem 26$00< 

(vinte e sets mil reis) ;que o declarante multo arrependido se 

acha do que fez·: pois senêb emtregado da L~1ght ~ ha cerca de 27 

annos não avaliou as consequenctas que resultar1an do acto que 

praticara"; reitera o declarante; dig> o depoente cpe essas de

clar~ões foran prestadas pelo accusa.do Anastac1o perante o dele• 

gaão Dr. José P1corelli~ abhando-ee o depoente presente; sem que 

qual cp er ameaça t1 v esse sido f e 1 ta ao di to acru sa.do ~ <Per por 

palavras; quer acenos; ' que nro 6 verdade que houvessem investi

gadores do 5e d1stricto mostrado aos accusados qualquer cano de 

borracha; afim de amedrontal-os e assim obterem delles a oonfis

são do delicto que lhes é imputado; que o accusado Anastac!o 

prestou o seu d epolmento perante a autoridade policial, revelan

do absoluta calma, até oorr1mo; Lido oo depoente o termo de 

declarações prestadas pelo accusado Allfredo Ribeiro do Nascimen

to perante o delegado oo 52 Utstrl cto e constante da certidoo 

de fls.; por elle fb i di1n qi e essas declarações Alfredo Ribei

ro do Nascimento prestou 11vrenente, sem coacçoo de cpalquer es 

pecie por parte das autoridades do di to d1 stricto policial; que 

essas declarações são as seguintes, constantes da certlàlao de 

:fls. "que o declarante Alfredo Ribeiro do Nascimento f operarto 

da L 1gb. t e trabalha ás ordens do encarregado c ustodlo Marciano 

Anastacio; que, no dia 26 de Outubro ult1moi; o encarregado Cus

todlo incumbiu o delcarante Alfredo e bem assim o operar1o Octa-

11c 1o oo Valle de trem á rua de Santa LuZ! a; onde a L1ghr con-s 

dlgo ~ onde a L1ght cons troe um subterranea e alli a,Panharem 

trels metros e sessenta centimetros de cabo que sobravam e ven

del-os; que o declarante Alfredo e oem assim do seu Collega 

Octalivio cumprirem á rtsta o solicitado por custod1o~ de for-



ma que collocaram em pedaços o cato em questão eJ.Il uma. oo lsa e 

rumaram para a rua Marangua:pe na 33; e alli chegados foram at

tandidos pelo propr! o commercim te, que depois soube chamar-se 

João Baptista Carnaval, o cpe.l; pesando os pedaços de chumbO e 

cobre; disse que daria pelos 100smos a 1mportanc.ta de 69$000; 

que o declarante Alfredo e seu collega Octalicio concordaram 

e assim receberam de João Bap tlsta carnaval a importancia de 

69$000 a qual foi dividida de seguinte forma.:- ao declarante 

coube 2 ooo; identica lmpottancia a Octalic1o do Valle e f1na

d1go flnal mente mais tarde se encontraram com custoilio Marcia

no Anastac1o, a quen coube a parte de 1 000 num total de 

6 000 ~ pro duc to da venda que :0. zeram a J oã.o Bap t1 s ta carna

val; que o declarante calcula em a:lkilos de chumoo e 20 ki

los de cobre o total do peso (\e qp.e se aproprtaram". Declara 

o depoente que essas IBformações o accusado Alfredo Ribeiro do 

Nascimento prestou a autoridade policial sem qlalQJ.er constran

gimento, revelando-se perfeitamente calma e senhor de si. In

terroga<b pelo Dr. Nelson Fel tosa~ advogado do accusado Anasta

cio respondeu:- que o depoente s6 assitiu; digo s6 assistiu as 

declarações do accusados cpanfto estas foram prestadas em carto· 

rio perante o Dr. Delegado e o escrevente; não tendo assistido 

quaesquer conversações havidas anteriormente entre os accusados 

e os investigallores; que uma vez terminado o depo1men to dos 

accusados; o investtgador Nogueira que tarnbem assistira aos mes~ 

mos, dirigiu-se ao depoente e convidou-o para leval-o ao d1str1-

cto em que trabalho o depoente~ no automovel de propriedade del

le Nogueira; que o depom te nro acceitou' esse convi te. O Dr. 

Fel tosa declara contestar o depoimen1o por mot1 vos que opportu

namente declinaraá. Dada a palavra ao accusado Alfredo Ribei-

ro do Nascimento; por esse foi d1 to que nada tem a perguntar ao 

depoente. Dada a palavra ao depoente, por esse foi. di to que 

mantem integralmente o d epoi'llento; por ser a expressão da ver- -

dade. Lido e achado conforme, vae por todos assignado. 
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POSTAL AOORESS 
CAIXA 00 CORREIO, ISTI 

.• 
TELEORAPHI C AOOR! SS, CATALON. Rld 
COOIÕS: LIE13ER, A I. A. B. ,C. 5TH. EOITIO!i. 

WESTERN UNION, BENTLEY'S. SCOTT. 

The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company, Limited. 

Lel.f.tH' o. 
11'i1P No. 

RUA MARECHAL FLORI ANO PEIXOTO, 168. 

Rio de Janeiro, 26 de Dezembro de 1935. 

IlltlJO· Snr. 
Jose A. Teixeira 
Rua Goytá n2 22 (Parada de Lucas) 
Rio de Janeiro • 

. Na qualidade de presidente da comm1ssão nomeada 
pela Super1ntendenc1a Geral desta companhia para instaurar 
1nquer1to administrativo, afim de apurar a procedencia da 
falta grave - actos de improbidade (allnea "a" do art. 54 
do Decreto n2 20.465~ de 12 de Outubro de 1931), i'Jlputada 
a Custodio Marciano Anastac1o e Alfredo R1be1ro do asc1-
mento, ambos operarios do Departamento de E1ectricidad , 
convido-o a comparecer, na proxima Sexta-Feira, 27 do cor
rente, s 15 horas, na séde desta Companhis, Avenida M ... -
rechal Floriano n2-168- 22 andar, na ecçao de Le laçao 
00C!al (Secretaria Legal), para o fim de, como testemunha, 
depor no citado 1nquerito. 

Sc1ente, 

Rio, "f de t 
~f...l " 

SaudaçÕes, 

Alc1b1ades Delamare 
Presidente da Comm1ssão 

de 1935. 



POSTAl. ADDRESS 
«:AIXA DO CORREIO, lrll 

T!LEGRAPHIC AOO I:SS. CATALOH • RIQ 
COOES· l.IEBE • A. I. , B. C. 15TH. EOITIO!i. 

WESTER U IOH, BEHTLEY'S. 5COTT. 

TELEPHOH! Ho. 4040 Hort. 

The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company, Limited. 

Loll!\t' No . 
Jl'il 1 N ' · 

RUA MARECH L FLORI ANO PEIXOTO, 168. 

Rio da Janeiro, 26 de Dez mbro de 1935. 

Illmo. nr. 
J, P. de pliveira 
Rua M rqu z SapucahY n.2 :310 casa 7 
Di tricto Federal. 

a qualid e d residente <la Commis 'k> no d 
pel upertntendencia Ge de ta Co nhi p a in taur 
1nqueri1n minis tra.tivo, afim de u r a pro cedenci d 
falta grave - actos de impt.ob1dade 11n " " do t. M 
do Decreto n- 20. 6 de 12 d Outubro d 1931) , imputada 

Custodio arciano n st c1o 1 re o Ribeiro do ci-
ento, ambos o per 1o do p t nto de Ele ctric id de, 

co v1d -o comparecer, n proxt Sexta-Fetr , 27 do cor-
rente s 15 ho s, na séde dest Co p h1 , ' Av ida -
rechai Floriano n~ 168 - 2~ dar, n s c ~ de Le 1 1 çNo 
Soc!al ( ecret 1 al), p r o f de, como te te nha, 
depor no citado 1nqu rito. 

'ciente, 

S dacÕes, 

lc1b1ade Dela re 
Pre ident d Comrn1s '"'o 



TERMO DE PROOEGU!Ml4Nr0 DE INQUERITO 

Aos Vinte e sete dias do mez de Dezembro de mil 

novecentos e trinta e cimo, ás dezeseis horas, na sala 

,. 

da .:~ecçoo de Le tslação Social da Secretaria Legal de "The 

Rio de Janeiro Tranwqy, Li ht and Power co.Ltd.", á avenida 

Marechal Floriano n2. 168 - 22 mdar, presentes os membDos da 

Com .isPão de Inquer1 to; o accusado Alfredo Ribeiro do asc -

mento, o Doutor Nelson Fe1 tosa, advo ado do accusado Custo

dto Marciano Anastacio, prestou depoimento a testemunha de 

defeza José ndré Teixe ra; arrolada pelo prime ro acc sado. 

Lavr u-Re esse terTTJo que vae devidamente a~P1m~do. 

c4~~~~~~ 

7a. testemunha.:- José André Teixeira, com trinta 

e cinco annos de idade, residente á rua Goytá n2 22 (Parada 

de Lucas) , casado, brasileiro, ajudante de turma do Departa

mento de Electricidade da Light and Power, com cerca de oi to 

annos de tempo de serviço na Cia. Sabe ler e escrever. Pro

mette dizer a verdade. Inquirido pela Corrrnlssão respondeu:

que não tem sctencia da i'Tlputação que é fet ta ao accusado .al

fredo Ribeiro do asc1 .ento , nem dos motivos que dete~inaram 

a abertura deste inquer1to; que ro nhece o di to accusado des

de quando entrou ao serviço da Cia. ; ijUe sempre o teve em 

bom conceito, nada sabendo que desaoone a sua conducta; que 

o di to accusado s anpre foi empregado ass1duo ao trabalho e , 
,., 

rumpr dor dos seus ·deveres, nro lhe constando que jamais hou-

vesse so ffrido qualquer penalidade; que fioou _sorpreendido 

quando soube que o dito accusado ttnha sido suspenso para res

ponder a um inqueri to administrativo; no qual se ia apljrar 



a falta grave que lhe fôr al~nputada. Dada a palavra ao advo

gado Dr. Nelson Fe1 tosa, por este fb 1 di to que nada t1 nha. a 

perguntar á tes temunha. Lido e achado conforme vae por todos 



TERMO DE DESI STENCIA 

Não tendo comparecido a testemunha J . P. de Oli

veira; desisto do seu depoimento. 

Rio de Janeiro; 30 de Dezêmbro de 1935. 

~4~4~~ 

TEFMO DE VISTA 

Aos trinta dias do mez de Dezembro de mil nove

centos e trinta e cinco, a ComMis ã:> nomeada para proce

der ao presente inquer.tto resolveu dar vista destes autos 

pelo prazo de 10 dias aos accusados Alfredo Ribeiro do Nas

cimento e Custodio Marciano Anastacio; pelo que se lavrou 

o presente termo que vae devidamente asslgnado. 

;/ !!bt,/P A7.~# , ,_. /. ./~ I'--- 4#'7~ 
Sc1ente; ~ -· ~ N (YI'~MtLFtv-v 

r;! t11 1t- 'l :rj-

~ t:::::>, .2/• I "" ; (' 

~ 



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

17J 
TERMO DE JUNTADA 

Ao!l oi to d as cb mez de Janeiro de mil nove

centos e trinta e seis , fiz a juntada das razões de 

defeza apresentadas por Custodlo ~~iarclano Anastacio e 

Alfredo Ribeiro do Nasciment o. 

io de Janeiro; de Janeiro de 1936. 



PELO ACUSA D O 

CUSTODIO MARCIANO ANASTACIO 

Da a~ples leitura dos presentes autos de 

inquerito administrativo, resalta, mer1dianamente, a 

~procedencia da acusação feita a eustod1o Marciano 

Anastacio. 

O mesmo é acusado de ter NDADO os seus 

subaltermos Octacilio do Valle e Alfredo Ribe1ro do 

Nasc~ento, subtrahir e vender as sobras de cabos de 

energia pertencente a Uia. Light & Power. 

Essa a acusação. 

Onde porem a prova da mesma ? 

O delicto foi levado a efeito por Octaci

lio do Valle, o qual como se vê dos depoimentos de 

fls., fez-se acompanhar de seu colega Nascimento a 

quam - vide depoimento de Nascimento a fls. - de

clarou que •agia por ordem de eustodio M.!nastacio•. 

Essa afirmação do réo Octacilio é comple

tamente graciosa, não existindo nos autos nenhuma pro

va de que uustodio rea~ente houvesse dado essa absur

da ordem • 

• 



• 

- -
Compulsemos os autos e vejamos o seguimen

to do delicto praticado por Octacilio. 

Depois de "SUBTRAHIR• as sobras do cabo 

(nas obras em que est1vera trabalhando e portanto 

onde SABIA existirem essas sobras) Octacilio dirlgiu

ae a casa do bombeiro hydraulico "Carnaval•, á rua Ma

ranguape - vide depoimento de fls. - e ahi vendeu o 

cabo subrahido por 69$000 e depois deu a Alfredo Ribei

ro Nascimento a quantia de 26$000 guardando identica 

importancia para si, isto é, 26$000, e foi, ( segundo 

diz no depoimento de fls. ) levar a Benfica 1? 000 

que declara ter dado ao acusado Anstac1o, como sua par

te no producto do delicto. 

Ora, assim, a acusação ~ Anastacio baseia

se exclusivamente nas declarações unicas do réo Octa

cilio - sendo que seu proprio colega Nascimento, que 

o acompanhou na pratica do delicto a seu pedido - de

clara textualmente ( vide depoimento de Nascimento de 

fls. e acareação do mesmo com Anastacio a fls. ) 

que } o R """\ ;c T E .:J cus DIO , .CI o s-
aro OR ~u g subtrahir o material da Cia. e que 

tambem O P E -.I CI quando Octacilio entregou (se

gundo lhe declarara) os 17$000 a Anastacio. 

Desta forma s6 l PESSOA, Octacilio 

diz ser Anaatacio conivente no delicto - e essa unica 

pesao§., que faz essa falsa imputação, é o proprio O 

DO To '' t • • • 



J'{) 

-
Que valor probante, moral e JUrid1co, pode 

ter esse testemunho, de UNIC P SO , que é exa-

ctamente o A OR O C~I ~~ ? 

Acresce que, pelo proprio relato de Octa

cilio, de fls. , constata-se a invero~similbança da 
' imputação falsa que f'ez a Anastacio. 

Pelo que assevera Octacilio - o crime foi 

perpetrado por ordem de Anastacio, o qual era o orien

tador, o principal í'actor, erp!'1m, do d.el1cto. 

uomo se JUStlflca pois, se Anastacio era a 

primei ra figurjà, o chefe do bando criminoso - que na 

repartição dos lucros auferidos crfminosamente lhe 

fosse atribuída a menor parte (17$000), cabendo par

tes maiores (26$000) a cada um dos a~ntes secundarios 

do delicto ? 

t isto crível ? 

Claro que não : Se Anastacio, de facto ti

vesse ordenado a pratica do crime, não iria ficar com 

a menor parte .-isto é um facto e argumento irretoqui

vel. 

Acresce que ao se considerar as hypot heses 

deve-se ter sempre em consideração a situação economi

ca e moral dos respectivos acusados - e no caso em apre

ço não é absolutamente crivel que Anastacio fosse arris

car todos os 27 N OS DE SERVIÇO ( uma verdadeira exis 



- -
tencia !), todas as vantagens conseguidas em longulssi

mo período de tempo, em mourejar quotidiano ao sol e 

chuva, em pesadiss1mo trabalho, - para ordenar - ou co

participar de um furto da importancia de 69 000, dos qu

aes lhe caberiam a insignificancia de Rs.l?$000 ! 

Constata-se pelo s~ples enunciado acima 

que é praticamente absurdo que fosse o accusado nas

tacio tomar par te em semelhante operação criminosa. 

- . -• 

Analisemos agora a prova produzida no pre

sente inquer1to, administrativo: 

Uepuzeram 6 (seis) testemunhas de acusação, 

os Srs.Joel Aguiar, Nelson da ~obrega Araujo , emprega

dos da Cia. Light & Power, Manoel José !l'ernandes, João 

Martins earne1ro, comerciantes, e Deocleciano Raymundo 

Nogueira e Edgard Bittencourt, 1nvest1gadores da poli

cia-

Destas testemunhas, as 4 (quatro) primeiras, 

isto é, os Srs .Joel guiar, Nelson da Nobrega , raujo, 

Manoel José ll'ernandes e João Martins uarneiro, D 

S B' RE O AC'l'U "'O DE ~ ST CIO TQ F C O, sa-

bendo apenas a primeira testemunhal, Joel Aguiar , que 

Anastacio é opt~o servidor da Cia., gosando do melhor 

conce1to. 

• 
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- -
As duas ult1mas testemunhas - os investiga

dores Ueocleciano Haymundo Nogueira e Edgard Bittencourt 

tambem nada declaram saber " de scienc1a propria da par

ticipação ou não de Anastacio no delicto imputado, tendo 

apenas sido testemunhas do depoimento prestado por Anas

tacio na Delegacia do b~ Districto Pol1cial. 

Assim da prova testemunhal produzida nenhum 

elemento se pode conseguir para incluir o acusado nas

tacio no ról dos culpados. 

Resta-nos considerar as declarações presta

das por Uustodio Marciano Anastacio na Policia do 52 

Districto. 

Essas declarações, resalta a primeira vis

ta, são o fructo do medo e da coherção moral-

Quem conhece o ambiente de terror costu

meiro de uma Delegac1a de Policia, quem já assistiu 

os methodos empregados, a maior parte das vezes, pa-

ra conseguir •conf1ssõeª• (sic) p6de perfeitamente 

aquilatar qual ser1a o estado de an~o do acusado Anas

tacio quando foi conduzido, ex-abrupto, a Delegacia 

do 52 Districto Policial para prestar declarações so

bre facto que ignorava completamente. 

Homem rude, afeito ao trabalho, mas comple

tamente desconheced~do aparato polic1al, sendo a~ 

primeira em que foi conduzido a uma Delegacia de Poli

clal, resentiu-se do ambiente saturado de terror e le-



- -
vado por ameaças de que ficaria det1do se não confessa

se a part1cipação no crime, participação essa de que 

era acusado pelas declarações anteriores dos verdadel-

ros ORE do delicto - e mais, embalado pela promes~. 

sa de que seria posto em liberdade si conf irmasse as 

declarações anteriormente prestadas pelos acusados Au

tores do furto, perdeu o controle natural e sob a ac

ção do medo, do pavor, fez as declarações que muito bam 

quizeram lhe ditar - como da mesma maneira se confessa

ria conivente até no furto da Lua ou do Sol, se isso 

lhe fosse exig1do, contanto que recuperasse incontinenti 

a sua liberdade. 

Alega a acusação (composta dos depoimentos 

dos dois investigadores de policia,testemunhas que, pe

las proprias funcções que exercem, estão habituadas ao 

ambiente e metodos policiaes corriqueiramente emprega

dos e que acham, pela propria razão do oficio que exer

cem, naturalíssimos e banaes, visto que diar1amente li• 

dam com os mais perigosos criminosos e facinoras)que o 

acusado Anastacio prestou as aludidas declarações livre

mente, sem coacção. 

Ora, esses de •JOimentos, dos dois investigadores 

de policia, t O POD CER A _NOR F~ - visto que, 

pela propria situação de funcionarias policiaes ( e tam

bem pela acção que no caso em apreço tiveram), não pode

riam de forma alguma depor de outro modo - declarando 

que se verificara coacçao - pois se assim o fiz~ssem 



I 

- -
iriam não s~ contra os seus superiores hierarchicos 

como tambem contra si proprios, o que evidentemente 

seria estulto. 

'I'aes depo imanto s não podem, pois, merecer 

fé, sendo, evidentemente parcialissimos. 

- . -• 

Apreciemos, finalmente, a Folha de Ante

cedentes de Custodio Marciano Anastacio. 

Essa Folha de Antecedentes, junta a fls. 

evidencia: 

a) - que Custodio ê empregado a cerca de 

2'1 anos na Light & Power; 

b} - que, nesse longo período de 2'1 anos 

s6 faltou ao trabalho ll (onze) dias, dos quaes somen

te 2 ldois) dias não lhe foram abonados, o que signifi

ca que realmente s6 faltou ao trabalho ? (llOI ) v A 

em 27 anos ! 

o)- que pela sua capacidad~assiduidade 

e conducta foi sempre promovido, chegando de trabalha

dor ( qualidade em que foi admitido) a "Encarregado" -

iniciando.se com o salario de 625 por hora e hoje per

cebendo '/60$000 mensaes. 
" 



- -
Constata-se assim que uuatodio Marciano 

Anastacio tem prestado seus serviços á Cia. a con

tento desta, constituindo a sua operosidade motivo 

para sucessivas promoções. 

Ora, pergunta-se, é possível que um homem 

nessa situação fosse arriscar tudo quanto conseguira 

em 27 longos anos de trabalho, ordenando a pratica 

de um crime do resultado do qual auferiria a insig

nificantissima quantia de 17$000, - LNOS Q ~ 

PORT CIA QU'~ GANHA V POR DI ? 

~eridiano, á logico, que ninguam, a 

não ser que sofresse das facu .:.dades mentaes, iria, 

na situação do acusado Anastacio, praticar o crime 

de que é injustamente acusado. 

A verdade que resalta do apurado no pre

sente inquerito é que o Autor do delicto, Octacilio 

do Valle, ao ser apanhado, resolveu, a guisa de de

fesa, declarar que agira por ordem de seu chefe, o 

acusado Anastacio, - julgando que assim ficaria isen

to de culpabilidade ou ao menos, muito minorada a sua 

responsabilidade no furto que praticara. 

- . -• 

Isto posto, pelo que consta dos autos 

e em face da verdade que resalta a cada passo, espera-



- -
moa que os doutos e D.D. embroa da Commiaaão nomeada 

para proceder ao presente inquerito bem como o Exmo. 

sr .Superintendente Geral da Cia. Light & Power, se d1g. 

nem declarar o acusado Custodio Marciano Anaatacio, 

isento de culpabilidade, como é de 

USTIÇA 



EXMO.DR.PRESIDENTE DA COMMISS10 DE INQUERITO. ADMINISTRATlVO 

ALFREDO RIBEIRO DO NASCIMENTO, nos autos do 

inquerito administrativo installado para apurar i'alta 

grave imputada ao requerente, vem, como razões f inaes, 

allegar o seguinte: 

O Supte., no caso de que á acusado,proce

deu com a mais a·bsoluta bOa f~, sendo arrastado pela 

labia do verdade~ro criminoso, Octacilio do Valle - o 

qual, com falsas declarac~es de que agia por ordem do 

chefe do Supte., Sr. Anastacio, conseguio illudir o 

peticionario, que falto da mais elementar illustraçAo, 

s6 percebeu o .logro em que oahira, quando foi chamado 

para depor. 

O requerente sempre foi um exemplar empre

gado da Cia., como se vê da folha de antecedentes res

pectivos, junta a fls ., nunca tendo sido punido por 

qualquer falta, já prestando seus serviços a Cia. ha 

cerca de 14 anno§. 

Assim, supl i ca o requerente que se ja le

vado, como de direito, am consideração, o seu exemplar 

comportamento anterior, e relevada a pequena fal ta que 



cometteu. 

• 
Em taes termos, 

P.deferimento 

Rio de Janeiro, 1 -- 1-- 19 :f b 

, 



I 

Já tendo sido e1ta a juntada das razões de 

defeza apresen ... adas pelos accusados custod1 o ~arei ano 

Anastac1o e lfredo Ribeiro do asc1mento; faço os pre

sentes autos conclusos á c omm1s~ão de Inq1 e ri to . 

Rio de Jane1 ro , 16 de Janeiro de 19'56. 

Charle;::, J. D "lop ... 
Secretario a ,omm1ssao 

• 

• 



!!/tio dé finew .···· 19 -tÚ- -··· Dezembro. .. ·· ··- .... cfe fg .u.f:J_ 

F 

?8 de ~r o de 1889 -(Viz u) 

ortu uez 
Casado 
Nascido 
es1de te 

Filho de:-
r la Castello ranco n 57 - C rc llar da enh~ 
n1el Louren·o ) 11 d 

· ria de Jesus astaci ) a ecl os 

s osa:- Ber vinda c pos- Brasileir 
Reside ela:- Local cima-

r) - .. rni ttido - 16 de .ove bro de 1910 no ept . de 
•lect ci uaae como t 'oc lha o · .. ercebendo 37 o ora .-

•• 16 e Julho de 191J assou ... ar .. 5 or or 

b - iu- a 15 de ~ 1 iro e 191 
~== 

u- se -

c)- 2 de Julho e 1913 o e t. de Linhas 
& di r c 1 o==:.;..;;~.:.:,=. lh o r percebendo o ordenado de . 41 

or hora . 

d - 1 de . aio de 19lo foi ...::t.:...I':::.:..:..:::.::;.:;;.:p::~ 
.. lec tr1 cidade erceben o o orde de de 

ara o De t . de 
hora • 

.. lo de etembro 191 . ssou ,,.625 or hor 
" lo de I'arço 1918 " 11 687 5 11 fi 

' " 16 de Dezembro 1918 r r 11 750 " r r judante 
Feitor 

11 16 e ·ar to 1920 " rr 11 " 
" 1 de h~r o 1921 r r 11 11 11 

rr 16 de Junho 1922 11 r r 11 nc . Cabos 
11 lo de ar o 19 3 r r 11 " " 
rr 1 de .. evere r o 1924 " 11 11 11 

11 1 de aio 1925 rr " mez 
11 1 de ~bril 1926 " " 11 

11 1 de 1'ar .o 1928 11 " 11 

" 11 de ~u1ho 19 9 11 " 11 ca rega-
do 

11 11 de Janeiro 1935 " "750)000 li 11 ~' ei to r 
' 11 11 de Ju ho 19 5 rr 11 750 .. o li 11 ... ncarre 

do 
N 

ec·ao e c os H. . ' fo1 1-6 
N 

soes • 
.. 7/1 /1J~9 - c bo, ~ue est va 

r ueima~o leve t te 
que o serrou . 



" 

2.;/6/19'6 - por conducta obscen· (por levar muller es 
ara a barraca da Cia . de~ttnada a u·rda 

de roupas dos tzab~Jtr dores; uspen~o-
8 dias . 

1/11/1935- uspei so ~~té 2a . ordem (!.!. -111) 

g) - Lice1ças 

16/L/1929 -30 dias com ve cimento , por 
" 6/4/1931 r 

" " - ..., " 11 7/10/.1934 -15 rr 11 li 

11 16/5/1935 - 15 11 li 11 

h) - F(rias 

De 2f.. de • r-·osto a 6 de Outubro de 1934 
De 31 de ~io a 14 de Junho de 1935 

i)- F 1tas 

19 - 2 dias abon· dos 
11 1931 - 2 lT 11 

" 1°32 - l .• d1a abonado (p.s) 
11 193 - Nqo fa1 ;tou 

11 

" 
" 

doen a 
" li 

" 

11 1934 - 1 dia nao a, onado (.,)) 
" 1935 - 5 dias sendo 4 abonLdos ( • .,) . ) e 1 não ( B) 

j)- Inguerito a 

Suspenso , desde o dia 1 o de ~ovembro de 19J5 , 10r estar 

implicado e furto de mo. tt..riaes da Companhia e par·a ser sub

mettido in uerlto udministrativo . 

Tempo de servlço: 
f .. ... .. 

23 annos e 6 mezes. 

V T O 

~ 
J . H. Bell 1 
u erin endente Geral inten-

• de 



~ r/e fi?W~O ... l.~ ·tÚ ... · ....... ~Z~JllbrQ · .............. rfe 1g~ .. .fL 

que tambem se 

ras'Lleiro 
,... olteiro 

Chapa 2018 

I asc do 1 a Ca i tal .ctedera1 a 3 de ? ovembro de 1901 
Resioente á I u· , 1 ..... ue1 ezende no 168- Sta . Thereza 
Filho de :- Ltliz de Frei tas asc:tmento ... - fallec1do 

osepl1a Ribeiro da Conce1çao - Local acima 

TO , 

ti -

de 19~2 , percebendo o sa1ar1o 
t de lectr1c1dade como tra-

b )- 1spensado- a 1° de Sete~bro de 1922 por falta de ser-
Viç o. 

c)- Readmittido-a 31 de Julho de 1923 no De artament o de 
Electr1c1dade como Cabista , percebendo o sala rio de ,p687, 5 por 
hora . 

d)- wentos de sala r io 

a 16 de etembro de 1923 passou ara . 75 por 
11 1 de bril de 1924 11 11 825 t i 

ti 1 de aio de 1925 l i " l .Jl O 
" 1 e ~ar-;o de 19 8 " 11 1 300 
" 1 de rovembro de 1S28 11 " 1 '400 
fi 11 de Dezembro de 1929 11 11 1 50 
" 11 de ·aio de 1935 11 " 1 650 

e )- F'érias 

De 10 de I~io a 24 de 1 io de 19~~ 
De 4 de Setembro a 18 de etembro de 1934 
De 11 de osto a 25 de ~osto de 1935 

f) - Faltas 
... 

e 19~ 58 dias - na o tJonados 
" 1931 31 11 11 " 11 19D2 54 " 11 11 

" 19-:JD 7 " 11 11 

11 19 4 24 11 ,, " ~ ~1- e 3- ~ • 
li 19~5 5 11 11 " 4- e 1-b • 

11 

" 11 

11 

11 

hora 
" 11 

11 

11 

11 

11 



t:;) - Inguc~rlto dminlstratlvo 

'US) nso , desde o dia 1° de ovembro de 19~5 , por 
est· r implicado em urto de rnat riaes da Companhia e p r 
ser su bme t ti do ·a · nc. u r1 t o dm1 1stra ti v o. 

empo de serviço: . 

12 annos; 3 mezes e 29 dias 

V I S T O 

• 



Exmo. Snr. Superintendente Geral de 11THE RIO DE JANEIRO 

TRAMI/AY, LIGHT AND POWER CO. LTD" • 

... 
A Commissao por V. Excia. designada para apurar 

em 1nquerito administrativo a !alta grave - actos de 1m= 

J2robidade - capitulada na al1nea "a" do art. 54 do De

creto na 20.465, de 12 de Outubro de 1951 - imputada a 

CUSTODIO MARCIANO ANASTACIO e ALFREDO RIBEIRO DO NASCI

MENTO, ambos operarios do Departamw to de Electr.lcidade, 

concluidos seus trabalhos, vem apresentar-lhe seu relato

rio final :-

1~) - Em Portaria de 9 de Novembro do anno prox1mo 

passado, designou V. Excia. a commissão l.nfra-assignada 

para instaurar di to lnqueri to, de vez que CUSTODIO MAR

CIANO ANASTACIO e ALFREDO RIBEIRO DO NASCIMENTO, conni

ventes com outro operar.lo do mesmo Departamento, de nome 

OC~ICIO DO VALLE, subtrahiram material da Companhia pa

ra em seguida vendel-o, locupletando-se os tres com o 
... 

producto da operaçao criminosa; 

2~) - Reunida a Commissão a 14 do mesmo mez de Novem-

bro, lavrado o auto de sua 1nstallação (fls. ), ficou 

deliberado - nos termos do art. 22 das Instrucções de 5 

de Junho de 1933 do Venerando Conselho Nacional do Traba

lho - fossem enviadas aos accusados as devidas notifica-
N 

çoes para comp:1.recerem ao 1nquerito administrativo, ou pa-

ra se fazerem representar pelos seus advogados, ou pelos 

advogados do Syndicato a que porventura pertencessem, co

mo lhes faculta a le1 (art. 53 do Decreto no. 21.081); 

3~) - Aos lO dias do mez de Novembro foi juntado ao 

processo de 1nquer1to administrativo o or1g1nal da certi-



• 

dão das declarações prestadas na Delegacia do 5i Dis

tricto Policial pelos referidos operarias; 

42) - A 18 de Novembro foram expedidas as notifica-
N ~ 

çoes em apreço, como consta do documento de fls. ~ tJ , 
, #W 

procedida a 1ntimaçao das t estermmbas arroladas na res-

pect1 va a c ta de 1nstailação (fls. b ) , tendo-se dado 

inicio, a 20 do nesno mez de Novembro, á inquirição das 

mesmas; 

52) - Ouçamos, antes do mais, as declarações de cada 

um dos accusados : 

Diz CUSTODIO MARC!ANO ANASTACIO que . 
• 

" lidas pelo Presidente do 1nquer1to as decla.

n rações prestadas pelo accusado perante a au

n toridade policial do declmo quinto districto, 

" nas quaes confessa a sua responsabil:ldade 

" nos factos incriminados, pelo accusado foi 
#111 

" dito que realmente fez essas declaraçoes, mas 

" que assim procedeu sob o imper1o de uma gran-
#111 

" de emoçao e coagido pelas autoridades policiaes; 

" que, si houvera raciocinado, certamente não as 

" teria feito; que neste momento as ratifica, es

'' clarecendo nos seguintes termos os factos em 

" apreço:- que absolutamente não foi connivente, 

" nem poderia 931-o, no a.cto delictuoso pratica

" do por Octalic1o do Valle e Alfredo Ribeiro do 
11 Nascimento, desviando mat eriaes da Companhia 

" para vendel-os, locupletando-se com o producto 

" dessa operação criminosa; que é falsa a accu-
N 

" saçao que lhe fazem o outro accusado e Octal1-

" cio do Valle, este já despedido do serviço da 

" Companhia, de haverem ambos repartido cnm o 

" declarante o prooucto da venda criminosa; que 

" delles nada recebeu em dinheiro .. _. , 

• 



ALFREDO RIBEIRO QQ. NASCIMEN'IO declarou que 

" lidas pelo Presidente do lnquerito as decla-
N 

" raçoes prestadas pelo declarante perante a 

. 
• 

" autoridade policial do quinto d1strtcto, pe-

11 lo mesmo declarante foi di to que as ratifica, 

" por serem a expressão da verdade; que real-

" mente no d1a 26 de Outubro ultimo o encarre

" gado Custodio Marciano Anastacio incumbiu o 

" declarante e bem ass 1m o operario Octalicio 
11 do Valle de lrem juntos á rua de Santa Luzia, 

" onde a Light está cqnstru1ndo um subterraneo 

" e alli apanharem tres r:retros e sessenta e c1n

" co de cabo que s:> bravam; que o mesmo Marciano 

" os encarregou de em seguida venderem esse ma-

" terial; que o declarante não acompanhou a Octa

" licio do Valle na. pratica desse delicto, mas 

n affirna que elle o praticou, cumprindo as or-

" dens recebidas de Custod1o Marciano Anastacio; 

" que Octal1cio do Valle :rsgando o material em 

" apreço o collocou, em Jeda.ços, dentro de uma 

" bolsa; que, em seguida, foi procurar o bombei

" ro bydraUlico João Baptista Carnaval, estabele

" c1do á rua Ma.rangua.pe n~ 33 e a e 11 e vendeu os 
11 ditos pedaços de chumbo e c obre pela lmportan

" cia ·de 69$000; qlE essa importancia foi assim 
11 d1str1buida : 26$000 que o declara.n te recebeu 

" das mãos de Octal1c1o do Valle' 26:jji()OO com que 

" se locupletou o dito Octal1c1o e 17~ que o 

n mesmo Octalic1o entregou a Custodio Marciano 

" Anastacio; que o naterlal subtraido á Coiiil;)anhla 

" pesava 20 kilos de chumbo e 20 kilos de cobre; 



,. 
n que, na oplniao do declarante, tanta respon-

" sabilidade tem elle nos factos incriminados, 

" quanto Octalicio do Valle e custOdio Marcia

" no Anastac1o, sendo que a responsabilidade 

" deste ultimo ~ maior por ser o encarregado do 

" serviço incumbido àa guarda do n:a teria! per-
~ ,. 

" tencente a Companhia, da f1scal1z~ao dos ope-

" rar1os sob a sua chefia; que o declarante 

" soube de antemão do plano criminoso, embóra 
,. ,. 

" nao houvesse tomado parte activa. na execuçao 

" delle; que não denunciou o plano ci1.m1noso 

" ás autoridades superiores da Companhia., por

" que quem estava manobrando esse plano era o 

" proprio encarregado custod1o Marciano Anasta

" cio; que não mga haver recebido a parte que 
11 lhe coube na venda do material, JB rte essa. 

" que importou em 26$000 n_ ; 

6S.) - Vejamos agora o que diz cada uma das testemunhas 

a respeito da falta grave imputada aos accusados : 

a) - A primeira, JOEL AGUIAR, entre outras cousas, 

declara : 

- " que, no interior do predio, mas v1s1ve1s nos 

" seus movimentos pelo depoente e pelo seu com

" p:mheiro, o accusado Alfredo Ribeiro do Nas

" cimento e Octal1c1o do Valle abriram a bolsa, 

" que corxl uziam, e , tirando pedaços de chumbo 

" e de cobre, ofí'ereceram essa nercador1a á ven-

11 da; que,_ negociada a dita venda, o commercian

" te Carnaval lhes deu uma quantia em dinheiro, 

u cuja 1mportanc1a o depoente não poude ver, por 

" estar do lado de fóra da rua, limitando-se ape

" nas a observar os movl.nentos do accusado Nasci

" mento e do seu companheiro Octa11c1o; que; acto 



" continuo, o depoente telephonou para o Dr. Al-

" buquerque Mello; communicando-lhe a ocoorrencia, 

" pois descontiára que o mterial vendido ao bom

n beiro hydra.ulico carnaval tinha sido c rtm1nosa

" mente desviado, devendo Jertencer á Companhia; 

" que dias depois; o depoente assistiu quando o 

" accusado Alfredo Ribeiro do Nascimento confessou 

" perante a autoridade do 5~ D1stricto Policial 

u a sua responsabilidade criminal no desvio do· ma

" ter1al da Companhia "-; 

b) - A segunda, NELSON J?A NOBREZA, UJO, nestes ter-

mos se manifesta : 

" que, na companhla. do seu collega Joel Aguiar, 

" acompanhou a certa distancia o accusa.do e Octa

" licio; que ambos, entrando pela avenida Rio 
11 Branco, se encamlnbaram Iela rua Evaristo da 

" Veiga, indo ter á rua Maranguape; que, chegan

" do a essa rua, penetraram no predio n~ 33, onde 

" está estabelecido um bombeiro hydraulico, cujo 
11 nome ma1s tarde veio a saber que era João Baptis-

11 ta Carnaval; que ahi o accusado e Octalicio do 

" Valle negociaram com esse Carnaval alguns kilos 

" de chumbo e cobre, que traziam dentro da bolsa; 

" que desconfiando o de!X)en te tratar-se de um fur

" to, suggeriu ao seu collega. Joel telephonar para 
11 a Companhia, avisando-a da oecorrencla.; que, no 

" d1a 1& de Novembro corrente, recebeu o depoente 

" ordens superiores de conduZir ao 52 districto po-

" lic1al, o accusado Nascimento e Octalicio do Valle; 

" que, no desempenho desses serviços, foi á rua do 

" Passeio, onde ambos estavam trabalhandO, e os con

" vidou a acompanhal-o; que, em }resença da auto r1.da

" de policial do 5~ d1str1cto, o accusado Nasc1men-



• 

- " to confessou q~ o material, que bav1a vend1-

n do ao bombeiro Carnaval, pertencia á Compa:nhla; 

" que elle e Octal1c1o do Valle; cumprlndo inS-

n trucções do encarregado Custod1o Marciano Anas

" tac1o, desviaram esse mater:1al, constante de 

n 20 k1los de chumbo e 20 k1los de cobre; e o 

" venderam ao d1 to Carnaval pela quantia de 69$000 

" (sessenta e nove m11 reis) quantia essa que 

" poster1ornente fo1 rateada da segu1nte fórma. : 

• 26$000 para Octal1c1o do Valle, 26 00~ para o 

" accusado Alfredo Rioo 1ro do Nascimento e 17$000 

u para o accusado Custod1o Marciano Ana.stac1o, 

" que dera ordem para o desvio do mater1al e a 

" venda delle; que a bolsa da Companhia, conten

" do o material desviado, foi conduzida, durante 

" todo o percurso, da rua Santa Luzia á c asa de 

" carnaval, por Octalicio do Valle; que o accusa-

11 do Alfredo R1be1ro do Nasc1ma1to fez esse per

" curso lado a lado de Octalic 1o do Valle, com 

" elle penetrando na casa de cama val; ql.E o de

" poente desconfiou que a bolSa cont1nba. matertal 

" por vir muito cheia; Visivelmente pesada; que 

" não prendeu em flagrante o accusado e Octal1cio 

" do Valle não s6 pJrque não t1nba certeza de que 

" esse material t 1nha sido furtado da Companhia; 

n como a1nia porque não recebera, nesse sentido; 
,. 

" ord€tls SU}:er1ores; que nao conhece o accusado 

" ~todio Marc1a.no Anastac1o, nem sabe que parte 

" tomou elle nesse acontecimento narrado "- ; 

c) - A terceira testemunba, MANOEL JOSt FERNANDES; , 
elucida que : 

- " que o depoente se acnava na delegacia de poli-

11 ela e lá v1u o accusado custodio Marciano Anas-



-
n tacio, mas não presenciou ás declarações 

" que o mesmo poo terionnente prestou á autor1-

" dade policial; que nada sabe sobre a sua 
11 co-responsab il1dade nos factos criminosos 

" que estão sendo apurados neste 1nquerito 
,., ~ 

" adm1n1strativo; que nenhuma 1nformaçao pode 

'' nesse sentido dar sobre o dito custod1o Mar

n ciano Anastacio; qoo tambem não ass1 stiu o 

" depoente ás declarações posteriormente pres

" tadas ];elos accusados Octal1c1o do Valle e 

" Ali'redo Ribeiro do Nascimento , presenc lando 
11 apenas, como já disse, á confissão de ambos 

" no tocante á ven:la dos mater1aes desviados 
11 da Companhia ao bombeiro bydraUlico João 
11 Baptista Carnaval t- ; 

d) - A quarta testemunha, JOÃO MARTINS CAmEIRO, presta 

as segu1nt es informações : 

- n nos primeiros dlas do mez de Novembro Ultimo, 
11 não pooendo precisar a data~ foi o depoente 

" convidado pelo delegado do 52 Districto para 

" testemunhar a confissão feita pelo accusa.do 

" presente Alfredo R1be 1ro do Nasc1mm to e por 

" outro, como o dito Nascimento de côr preta, , 
" cujo nome ~ agora o depoente sabe ser Octal1-

" cio do Valle, de haverem ambos vendido ao bom

" beiro hydraulioo João Baptista Carnaval, esta

" belec1do á rua Marangua.pe no. 33, pela cp m tla 

" de 69$000, cerca de 20 \(ilo·s de chumbo e ro k1-

" los de cobre; cpe ambos haviam desviado do de

" posi to de umas obras, que a Companhia Ligb.t and 
-" Power está fazendo á rua Santa Luz1a; que nessa 

" occas1ão se achava na delegacia p:>l1c1al do 5a 

" D1str1cto o accusado Custodio Marciano Anastacio; 

, 



? 

" o qual não foi interrogado em sua presença 

" e ao qual não ouviu nenhuma referencia por 

" tsrte dos accusados Alfredo R1be1ro do Nas

" cimento e Octal1cio dO Valle 11 - ; 

e) - A quinta testemunha, Deocleciano RaYmHQdO Noguei

ra, ass 1m se expressa : 

-
11 que se achava presente na delegacia do 5a Dis

" tricto, no dia 12 de Novanbro ultimo, quando 

" os accusados presentes Alfredo Ribeiro do Nas

" cimento e Custodio Ma.rc 1ano Anastac1o presta-
N 

" ram declaraçoes, confessando o primeiro haver, 

't em com}l3.nh1a de Octaliclo do Valle, cumprindo 

t ordens do encarregado Custodio Marciano Anasta

" cio, subtraído 20 k1loo de chumbo e 20 k1lo·s 

de cobre, pertencentes á Companhia L1ght and 

n Power, depositados em uma obra que essa Compa

nhia está fazendo á rua Santa Luzia, indo depoiS 

" vender esse uaterial ao bombeiro hydraulico João 

BaptiSta Carnaval, á rua Mara.nguape 33, pela 

" quantia de 69$000, quantia essa que depois foi 

tt rateada entre os tres da segulnte mnetra : 26$000 
11 para Octalicio do Valle, 26$000 para Alfredo Ri-

n beiro do Nasc1mEn to e 17$000 para CUstod1o Marcia

" no Ãllastacio, sendo que a p:trte que a este coube 

tt lhe foi entregue, mais tarde, em Bemf1ca; que tan

' to Alfredo Ribeiro do Nasc1mnto cpanto Custodio 

" Marciano .Anastacio livrenente prestaram suas decla-

' rações ao delegado do 5.2 Distr1cto, sem que lhe fos

u sem feitas qu9.esquer ameaças; que; nessas condiçÕes' 

" são abs::>luta.nente falsas e mentirosas as al.legq,çÕes 
... 

a de ambos de que howessem funcc1ona.r1os da policia 

" do 5a D1Stricto lhe mostrado canos de borracha ou 
... 

' fe1 to qualquer ameaça p3.ra obrigai-os á oonf1ssão 



-
- " expontaneamente por ambos feita; que assl.gnou 

" com testemunha as declarações de ~redo Rlbei

n ro do Nascimento e CUstOd1o Marciano Anastaeio 

" e ainda uma vez declara que essas declaraçÕes 

" foram realmente feitas JX)r ambos :r:erante a au

" toridade policial, sem o ne.is leve corE trang1-

r menta "-; 

f ) - A sexta testemunha, EDGAR BITT.ENCOURl', confinna 

em todos os seus tennos o teôr da certidão, de fls. i tt f , 
, 

fornecida :r:ela Delegacia do 5.2 Districto Policial; 

7&) - Inquiridas as testeiDunbas, resolveu a Comm1ssão 
,.. 

dar por encerrada a phase 1nstructiva deste ·1nquer1to, 

abrindo, desde logo, vista dos autos aos accusados para 

apresentação de suas razões (fls. f'{, ) , as quaes foram 

juntadas ao processo aos oito dlas do mez proxlmo passado 

(fls. lf ) ; 

8.2) • Pelo accusado CUSTODIO MARCIANO ANASTACIO; diz, . ,. 
nas razoes de defeza, o Dr. Nelson Feitosa : 

a) - o aceusado não ordenou a pratica do del1cto; não 
,., 

estando provada nos autos a declaraçao feita nesse senti-

do por Octalic1o do Valle; 

b) - não seria cr1vel que o accusado, com 27 annos de 

serviço na Companhia, com uma. folha. de antecedentes regu

lar e sem notas desabonadoras, participasse, como chefe, 

de um plano criminoso para auferir lucros insignificantes, 

como teria sido o caso; 

c) - o exame dos depoimentos coll1gidos deroonstra que 
,., 

o accusado nao ordenou a pratica do delicto, pois o teste-

munho de uma unica pessâa; que é tambem autor do cr1.me; , ,., 
nao constitue prova bastante; 

• 
d) - as declaraçÕes do accusado na Policia, confessan-

,., 
do a sua participaçao no "plano" , foram f e i tas sob um com-

plexo nervoso; 



-
e) - afinal, a !olba. de antecedentes de CUSTODIO 

MARCIANO J\NASTACIO revela a sua capacidade, bÔa con-
, 

ducta e assiduidade ao trabalho. 

Isto é o que affir:ma o advogado da defesa; 

9.2) - As razÕes de ALFREDO RIBEIRO DO NA.SCIMEN'IO 

11mi tam-se a declarar que procedeu, no caso , levado 

pela labia cr1m1noo a do seu compa.nhe iro Octalicio, 

que disséra ter recebido ordens do chefe de serviço; 

e a invocar em seu favor os 14 annos de serviço pres

tados á Companhia; 

10) - Em face das provas oolligldas no 1nquerito 

administrativo, da defesa produzida e das disposições 

legaes ao caso applicaveis, 

e 

A) - Quanto a CUSTODIO MARCIANO ANA,STACIO : 

Considerando que não ficou provado ter o mes

mo dado ordens aos operarias OCTALICIO DO VALLE e AL

FREDO RIBEIRO DO NASCIMENTO para effectuarem o roubo, 
,. 

visando auferir lucros com o producto dessa operaçao 

criminosa; 
... 

Consldera.ndo mais que, na verdade, nao exis-

te no processo uma s6 testemunha que tenha af!irmado 

a participação directa de CUSTODIO na acção criminosa; 

Considerando, alem disro , que o depo1men to 

do accusado .ALFREDO RIBEIRO DO NASCIMEN'IO, dizendo ter 

ouVido de OCTALICIO que procedia por ordem do chefe; 
,. ... 

nao basta para 1ncr1m1nal-o, visto nao haver outros 
... 

depoimentos que venham corroborar ta~ affinnaçao; 

Considerando, toclavia. que era dever elemen

tar do accusado cumprir, na qualidade de chefe; as 

ruas runcções de v1g1lanc1a com mis cuidado e zelo; 



Considerando; a1nda, que lhe compet1a exer-
N N " cer severa fiscalizaçao sobre os operarias nao so 

para delles eXigir o cumprimento das suas obrigações~ 

oomo e sobretudo na salvaguarda dos bens da Companhia; 

que lhe :!oram confiados ; 

Cons :lderando que, desse modo, si não é possi-
, 

vel, por falta de provas, ef'f'ectuar a dem1ssao de cus-
TODIO MARCIANO ANASTACIO, como incurso na letra "a" 

do art. 54 do Decreto no. 20.465, de 1~ de Outubro de 

1931, toma-se, no entretanto, de rigorosa justiça a.p-
,. 

plicar-se-lhe uma. penalidade de suspensa.o dos servlços; 
,. 

a cr1terio da Adm1n1straçao da Companhia; 
, 

- OLVE ã Com[D1s sao oplnar com fUnda-

mento nos depoimentos coll1gid0s e nos cons1deranda re

tro , por que se .la applicada a CUSTODIO MA~IANO ANASTA-
N gg, a rena de suspensao ; por w aso determinado. 

B) - Quanto ao accusa.do ALFREI>O RIBEIRO DO NASCIMENTO : 

Considerando que ficou; nos tenros do 1nqueri

to; confórme se vê dos depoimentos transcr1ptos; cabal-, 
mente patenteada sua part1c1pacão d1recta e 1nd1starca~ 

no acto criminoso; 

Considerando tambem que, de accordo oom as af

f1rmações unan1mes das testernunha.s, se achavam os dois -

ALFREDO RIBEIRO DO NASCIMEN'IO e OCTALICIO DO VALLE jun

tos na. occasião do furto e se d1r:Lgiram ambos á rua. Ma.

ranguape no. 33, at:tm de venderem os objectos roubados; 

Considerando, alem disoo, que pelos depoimen

tos colhidos se verificou o animo delictuoso do accusa-
N N 

do, o qual; nao ha duvida, 1nspira.va sua acçao no intui-

to de usUfruir vantagens mter1aes com a venda •dos ob

jectos desviados.; 

Considerando sobretudo que; em suas declarações,· 



não só na Policia, como no 1nquer1to adm1n1stra.t1vo, 
... 

confessou ter Ia rticip;tdo da acçao crlm1nosa, rece-

bendo como recompensa a 1mportancia de 2e ··ooo; 
cons 1dera.ndo, desse rrodo, que está 1negui-

... 
yocamente provado, pela dupla oontissao espontanea. 

do accusado (na Policia e perante a Comm1ssão de 1n

querito), pelos depoimentos das testemunhas e pelas 

provas circumstanciaes, que o accusado praticou a 

falta grave que lhe é 1mput ada (n.2 2 do art. 331 do 

Codlgo Penal) ; 

N 

- RESOLVE a Comm:tssao. nos termos da. 

letra "a" do art. 54 do Decreto no, 20.465; de 12 de 

Ou1llbro de 1931, pwor a dan1ssão do referido empre

gado dos serviços de "THE RIO DE J.ANEmO TRAMWAY, LIGHT 

.AND PO\VER co. LTD" , sendo para isso remettidos os pre

sentes autos de lnquerito adm1n1strativo ao Venerando 

Conselho Nacional do Trabalho, para os fins de direito. 

AD/NCE 
• • • 

Rio de Janeiro, 4 de Fevereiro de 1936. · 

~'/, ·#{_~ d!d~ 
Alc1b1ades Delamare 

, P::a1tL2 ~-~ /J~c r Henrique de Llma Barreto 
V1c e-P:res:1dente 

, 



... 
De accordo com o parecer da Commissao 

de Inquer1to, resolvo : 

a) - uspender o encarregado CUSTODIO MARCIANO 
N 

ANASTACIO pelo praso de 90 dias, com privaçao de 

salar1os; 

b) - Remetter os presentes autos de 1nqter1to 

administrativo, ao Venerando conselho Nacional do 

Trabalho para os nns de direito. 

NCE/. 

Rio de Ja:oo1ro, 5 de Fevereiro de 1936 

J. M. Bell 
Superlntenlent'e Geral. 



§ie fJk de~ ffHMJ~UJa/1, fgjdt aná f!J()((Jf'A' ~., J; 

PORTARIA - -----~ 

O aba1xo-ass1gnado, Superintendente Geral de 

"THE RIO DE JANEIRO TRAM~fAY, IGHT & POWER CO. LTD"; 

a) - Considerando que não ficou perfeitamente pro

vado haver CUSTODIO MARCIANO ANASTACIO dado ordem aos 

operarias Octalicio do Valle e Alfredo Ribeiro do Nas

cimento para, desviando materiaes sob sua guarda e f1s-. ; 

calizaçao, pertencentes a Companhia, vendel-os, afim de .. se locupletarem com o producto dessa operaçao crlm1no-

sa; 

b) - Considerando, tOdavia, que era dever elanentar 

e precipuo do referido CUSTODIO MARCIANO ANASTACIO, owm-
• pr1ndo, na qualidade de chefe, suas funcçoes de v1g1lan-

cia com nais cuidado e zelo, obstar que o crime perpetra

do por Octalic1o do Valle e Alfredo Rlbe 1ro do Nascimento 

se consumue.sse, como de facto se ver.lficou; 

c)- Considerando, alem d1soo, que lhe competia exer

cer severa fiscalisação sobre os dois mencionados opera-. , 
rios, nao so para delles exigir o fiel rumpr1mento das 

suas obrigações, corno e sobretudo na defesa e protecção 

dos bens da Companhia que foram conflados á sua guarda; 

d) - cons 1derando, alma, que consti tu1r1a pernicio

so precedente a impunidade de um empregado que, corro no 

presente caso, revelou tão n1 t1damente sua negligencia e 

descaso em face dos e str1ctos deveres que lhe competia 

cumprir; 

e)- Considerando, desse modo, que se torna de rigo-
N 

rooa justiça applicar-se-lhe uma penalldade de susp:msao 

~G _:,;--



por tanpo detennlna.do; 

!) - Considerando, tambem, que as J:enas dessa mtu

reza são da alçada de att r1bu1çÕes desta Super1ntenlen

cia Geral, com oa.nte a jur1sprudencia uniforme do Vene

rando Conselho Nacional do Trabalho; 

RESOLVE, 

, 
a vista dos 11 com1deranda11 retro e por ser de estrlcta 

justiça, applicar a CUSTODIO MARCIANO ANASTACIO a pena 

de suspensão, oom pr1 vação de salar1os, J:,elo pras:::> de 

90 d:1as. 

Dê-se-lhe selem la, e ao seu advogado, dos ter-, 
mos desta Portaria, cujo original seja appensado aos 

autos do 1nquerito adm1n1strativo. 

AD/NCW 

••• 

Rio de Janeiro, 5 de Fevereiro de 1936 • 

. // "'~ 
J. M. Bell 

SuJarl.ntendente Geral. 

• 



:Exmo. Snr. Super1ntendent e Geral de 

"THE RIO DE JANEIRO TRAMWAY, LIGHT & POWER CO. LTD". 

CUSTODIO MARCIANO ANASTACIO, ass1Stido pelo 

seu advogado Dr. Nelson Feitosa, tendo tomado conhe

cimento da vossa Portaria de 5 cb corrente mez, nos 

ternos da qual lhe foi appllcada a pena de suspensão 

por 90 dias, com privação de salarlos, de 7 de Novem

bro prox1mo findo a 7 de Fevere 1ro corrente, vem 

declarar-vos que com ella se conrorm, acatando res-

"' peltosamente a vossa decisao. 

Rio de Janeiro, 6 de Fevereiro de 1~6 • 

.. 



TERMO DE ENCERRAMENTO -

Aos seis d 1as d o mez de Fevereiro 

de mil novecentos e trinta e seis, cumprin

do ordens do snr. Presidente deste 1nquer1.-
e 

to, lavrei este terno de encerra.roonto, fa-

ço os presentes autos conclusos ao Veneran

do Conselho Nacional do Trabalho p3.ra deci-
,.. 

sao final. 

Rio de Janeiro, 6 de Fevereiro de 1956 • 

• 
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ACCORDAO 
Ag/SSBF • 

19 ..... 9.9 ........ 

Vis tos e relatados os autos do processo em c~ue 

consta inquerito afuninistrativo instaurado por The Rio de Janei

ro Tramway, Light and Power company contra os tunccionarios Al

fredo 1ibeiro ao Nascimento e custodio Marciano Anastacio , ac

cusados de falta grave capitulada na letraª do art . 54 do Dec . 

n~ 20.465, de 1931: 

CONSIDERANDO que , de accordo com o que consta da Por

taria de fls . 4, esses dois empregados são accusados de terem 

subtrahido , com a connivencia de outro do Departamento de Ele

ctricidade, em outubro do anno passado, diversos materiaes per

tencentes á Empreza; para vendel-os, locupletanuo-se os treis 

com o producto; 

CONSIDERANDO que o inquerito observou r egularmente 

as nstrucções deste Conselho, de 5 de Junho de 1933 , tendo 

sido facultado aos accusados. ::>leno direito de defesa; 

CONSIDERANDO que em virtude de nada ter ficado apura

do contra o tunccionario custocio Marciano Anastacio, a superln

tendencia da Empreza, de accordo com a conclusão do relatorio 
N . da commissao de rnquerito, applicou ao referido accusado a pena 

de suspensão, com privação de salarios, pelo prazo de 90 dias; 

CONSIDERANDO que, em relação ao outro accusado, í'icou 

perfeitamente caracterizada a imputação, pois consta dos autos 

a sua confissão de haver recebido recompensa pela venda de mate-



Pro c .1 . 373/36 

~'\ 
~· 

- 2-

riaes furtados ; 

CONSIDERANDO, assim, que é justificada a demissão 

desse íunccionario, como incurso na falta grave capitulada 

na letra§ do art . 54 do Dec . n~ 20 .465 , citndo; 

rlesolvem os membros da Primeira camara do conse

lho Nacional do Trabalho julgar procedente o inquer1to , para au

torizar a demissão do accusado Alfredo H1be1ro do Nascimento . 

Rio de Janeiro , 21 de Setembro de 1936 

--

li"U1 presente :-

Publicado no 

• 
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JUNT 

Junto os presentes autos, nesta data, os 

recidos por Alfr do ibeiro do ascimento. 

~R Official 



Bxmo. Sr. Preaidente do Conae1ho Nacional do Traba1ho, 

.ALJ'REDO RIBEIRO DO NASCill:mTO, nos autos do 

prooeaso 1373-36 que lhe move a THE RIO DE JANEIRO TR.AVWAY,LIGHT 

& POWER CO.LT. , baseado no§ 4D do art.4g do deo.24784 de 14.7.34, 

requer V.Ex. se digne admittir oa ino1uaoa embargos, proaeguindo

se como de direito. 

RIO DE JANEIRO, 19 de Novembro de 19)6. 

e $3 -jJ· B6 

//~ <f~ y 
1.7 /I 4' 



Por embargos ao aoc6rdão da Egregia i-

meira camara do Conselho Nacional do Trabalho, 

diz, como embargante, ALFREDO RIBlaRO DO NAS-

CIMENTO 

contra 

THE RIO DE JAN!crRO, TRANWAY, LIGHT & PO-

WBR co. LTED., por esta e na melhor forma de 

di r i to, 

E S. N. 

l 

PROVARA' que é absolutamente improcedente a affirmação da em

bargada de ter o embargado roubado seu material e confessado o rou~ 

bo. 

li 

PROVARA' que o embargante, conforme o reoonheoeu expressa e 

iniludivelmente, o EXmo. Sr. Dr. Juiz da 2a. Pretoria Criminal, 

demonstrou de forma oategorica que estava inocente, não passando 

a aoauaação da embargada sinão da pratica de uma perfida persegui-

-çao. 

III 

PROVARA' que em abono do que af'firma no i tem acima, o embar-
... . 

gante juntou ao presente processo uma oertidao que corrobora in-

teiramente as suas allegações. 

IV 

'PROVARA' dessa forma, que nenhum valor juridico ae pode at

tribuir ás pretensas confissÕes que o embargante teria feito na 

Policia e no inquerito administrativo, procedido pela embargada, 

e nas quaes se fundamenta o aoo6rdão da Egregia Primeira Camara 

do Conselho Nacional do Trabalho. 

v 

PROVARA' mais ainda, que reforçando as allegaçÕea do embar

gante, foi~ropria embargada quem demonstrou serem falsas as con-



fissões attribuidas ao embargante, readmittindo ao 

gado de nome CUSTODIO MARCIANO ANASTACIO, o qual era alvo da 

causação que o embargante~ 

VI 

PROVARA' ainda que taes allega9Ões além de não traduzirem ab

solut~ente a expressão da verdade não foram revestidas das neoes

sarias formalidades legaes nsm prestadas perante autoridade oompe-

tente. 

VII 

PROVARA' mais, que tendo sido o embargante reconhecido. inocen

te pelo li. K. Dr. Juiz da 2a, Pretoria Criminal desta Oapital,ouJa 

senten9a transitou em julgado e portanto é irrecorrivel, não mais 

cabe a embargada outro meio sinão readmittir o embargante pagando

lhe todos os atrazados, ou então, indemniza-lo devidamente. 

Nestes termos e nos melhores de direito, espera o embargante 

sejam recebidos os presentes embargos para afinal serem julgados 

procedentes, reformando-se o acc6rdão ora recorrido, sendo oonde

mnada a embargada nas oondi9Ões acima declaradas, por ser da maia 

elementar 

RI O DE JANEIR01 

4----
ADVOGADO 

J U S T I Ç A 

.. 

' • 



BAHR~TO RD1EJRü ili ALlv1LilJA 1 EoCRIVÃO DA oEGUNDA PRETeRI 
. 
L DO JJlS'f.HICTO FEDERAL ''.rC 

CERT IFIC01 m viSt:a do q me. 

é dido verb:alrrt!nt que revendo em Oéirtorio os ~utos de liiCÇ~o cri

minal em que ' autora "A Juat ic; " e s~o ~oouHados ALJ!"REDO RIBEI-

RODO NASCIMhlNrO outros, incurso nas peneis u.o art. 33o§l• d Con-

solicaç~o das leis »e~ s, iniciado no 511 D1strioto Polioi 1 m , 

1 de Novembro d 1935,e aelles :a fls. 85,const· a s nt nça do t -

er eguinte: Vistoa, te. Att nd nuo a q o r pr u nt r nte do Minis-

terio l'ublico ,ern t:JXE:Jrcicio ~st; Juizo,d~nunciou O::t~lioio do Val

le ,Alfredo lt).be ir o a. o N•scirne nto, Cust od.io M•riano Aruast.aoio e Jo

ão B~ptista u rn v~l ,como incursos 1 n~s pen· s do art 000§la os 

tr .. s :prime ir os d nuno ia dos 1 e no mesmo '"'rtg.o-t" o omb . o om o art. 21 

§ 3a ,tudo dl Con..c::~olid ç o d:as D!liS .t'eillàes,o ultimo ,por h verem , 

no dia 26 de ~ ubr o de 1935 1 pe las 13 horas 1 os doiS prime ir os . . . 
"' 

mr.-ndo do t rc ir<? 1 e.ncarreg do do ~erviço da Gomp"'nhi~ .i.yght and 

~cmer de q~m q~lles er~m opLr;.rios ,furta.do no posto de servi

ço d ss._ empre~ .. ,ml rua · nta Luz11i, 3 metros e 60 oe.ns.de o bo 

de ref >rço p.ara rede d bonds e a..c::~ v ndido o denunoi· do Jo~o Ba-

ptist~ C...4rruv·l ,coomerci·nte · r mar ang1mpe 33 .Ebte ultimo 

por sua propria profiSs ijo tinha motivos p·ra s~ber que os vende-

dores por S'I.Ui condição qualidade não teri m obtido os effeitos 

p011 zoo ios legit imos. (fls 2 ); Att nd ndo a que o processo seguiu 

os tr mites legaes,opinundo por fim o hour· do orgão da JUStiça 

Publicai ,em suas roi~OAS de fls ?9 a ?9 pe 1 c 1.mdcm:mação dos tres 

prim j.ros acousaa.os e pela bsolvic;ão do ultimo; .Atte.nu ndo 

que no decorrer a.o i"eii.o os uccus· aos se a.ei"e.nd. ram ofi'er ce.ndo 
, 

s a llegaç sa.e fls .46,48, ?9 verso e 80 a 82; Attendendo a que 

1l.Q instrucç o jua.iciar i' d.e puzerarn as dUaiS testemu.nh s ar rol das 

pe 1 Promot ori , fls 5? a 63; Attend ndo que o pedido da oond.m-

nação dos ~ccus dOS ~t licio,Altredo EC custod1o se b~seam prin-

oipalmen: ·e n· s deol raçoes dos mesmos per· nte ~s autorid· de po-

lic iae s , c o1l.:fe ss nd o pratic do d.elioto que lhes é imput· do; 

i\ttendendo a que entret nto,p r v ler como prov plena miSter 

s tirllill qus l.íl confissão coninoidll4 com s circunst ncias do fac-

to prov do nos autos( rt. 255 do Codigo do Processo penal) ,e des 



dess requisito c.u-eoe o Oi!lS 6 v rtent ssim é qua .não foi feitl.l 

apprehe:nsão d-> menc iom~.uo ma.ter ial,em poder do accusado C.u-ba

val, ponta o como seu comprador ,e ouj~ w"'liação indil'ecta cons 

t do laudo ~r üü de fls 30,ao•;re cendo não :terem sido ouvid s 

em Juizo as ·pessoas que assignaram ditas d~claraçoes; Attende1mo 
, 

por outro lado,a que os depoimentos de fls 5? a 63 jíi d si s:w,s-

i tos Qlem cte inve r os ime is ;t w co.cJ.trRri l-os us propriRS infar-

maçues da refer id c ompanhia,const ntes do docwJ'l:j nt o ae fls ?O e 

84; Attendendo a que em t~es condiçoes,não for~oem os autos ele

mentos seguros de convic\(ãO e.m oruem ' autoris r um1=1 CJ.e e isüo OJn 

demnatori ;Julgo improc dente a OJ nunci de fls 2 e bsolvo .GPta

licio do Valle , Alfr-ed:o Ribeiro do !fasoiroonto,Custodio Mari ... nHO 

Aru.lst cio,digo, Custodio Marciano Ana.stacio e João Baptistil Car-

n '!I al da imput ção o ontr lles illdle ntéi.da. Sem oust s . P . I.R . Rio , 

23 de Julho de 1936 (a) Carlos !~noel de Ar· u·o . Certifico m :i..s 
" -

q~ trunsitou em julgado. O referi
- "'""'' 

do é ver·daue do que dou f é. Rio 
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ROSARIO, 115 
TELEPHONE 23-5529 
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248 ~ 151 

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
END. TELEG. "ROQUETTE'' CAIXA POSTAL N9 

CARTORIO ROQUETTE 

TENENTE CORONEL EDUARDO CARNEIRO DE MENDONÇA 
TABELLIÂO O O 10 ~ OFFICIO 

1~ Traslado da Procuração bastante que faz Alí'redo Ribeiro Nas
cimento e outro. 

Saibam quantos este virem, que no Anno do Nascimento de Nosso Senhor, 

Jesus Christo, de mil novecentos trinta seis aos - dez -
dias do mez de Outubro nesta cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, 

Capital dos Estados Unidos do Brasil, perante mim tabellião em Carto 

comparec como Outorgante Alfredo ~ 
Ribeiro Nascimento, brasileiro, solteiro, residente á rua :rtiguel Rezen- ~ 
de 168 e Octalicio do Valle, solteiro, maiores, residentes ne ta Cida-
de. S 

reconhecido pelo proprio das duas 

< o 
t_%j 

~ 
testemunhas abaixo assignadas e estas reconhecidas de mim, do que dou fé; perante 

ellas pelo mesmo Outorgante me foi dito que, por este Publico instrumento, nomeia p;.. 
e constitue seu bastante Procurador Drs. José ·Reis Fontes e Kleber Theo hi - ~ 
lo Ferreira, casaélos, brasileiros, aéivo ados, in crintos sob ns . 1030 
e 1501, com escrintorio á r ua da Qu anda nQ 6, com plenos poderes in- ·~ 
solicu J,JAra Cle enderem seus : interesses junto o :Ministerio do ,.,.,raba-
lho, nFJ acção q e vão :pr or pontra a Light and Power CQ, :podendo lan - O 
çar mão ne todos os recursos aàmittidos em lei, requerer, allep.ar, ~ 
transieir, assignAr recibos, dar quitação, substabelecer e rat ifi cam ~ 
os impressos. ~ 

, 



t' 

, 

concede todos os seus poderes em Direitos permittidos, para qoe em nome delle Outorgante , como se presente 
fosse , possa em Juizo ou fóra delle, requerer, allegar e defender todo o seu direito e justiça em quaesquer causas ou 
demandas cíveis ou crimes, movidas ou por mover, em que elle Outorgante fOr Autor ou Réo em um ou outro 
fôro; fazendo citar, offerecer acçOes, libellos, excepçOes, embargos, suspeiçOes e outros quaesquer artigos; contrariar 
produzir, inquerir, e reperguntar testemunhas, dar de suspeito a quem lho fOr; jurar deoisoria c suppletoriamente 
n'alma delle Outorgante ; fazer dar taes juramentos a quem convier; assistir aos termos de inventarias e Partilhas, 
com as citaçoes para elles; assignar autos e requerimentos, protestos, contra protestos e termos ainda os de confissao, 
louvaçao e desistencia ; appellar, aggravar ou embargar qualquer sentença ou despacho, e seguir esses recursos, até 
maior a_lçada; fazendo extrahir sentenças, requerer a execuçao dellas e sequestras; assistir aos actos de conciliaçao, para os 
quaes lhe concede poderes illimitados; pedir precatarias; tomar posse; vir com embargos de terceiro senhor e possui• 
dor; juntar ·documentos e torna-los á receber: variar de acçoes e intentar outras de novo, podendo substabelecer este 
em um ou mais Procuradores, e os substabelecidos em outros, ficando-lhes os mesmos poderes em vigor e revoga· 
los, querendo, seguindo suas cartas de ordem e. avisos particulares, que sendo preciso, serao considerados comó parte 
deste. E tudo quanto assim fôr feito pelo dito seu procurador, ou substabelecido , promette haver por valíoso e 

mento, que lhe li, acceit 

2~200, sello fixo e de 
te, a escrevi, perant 
duardo Carneiro de 
BO DO JASCI 0.
A edo Silva. - S.,,...,._, 

.P por mim 

blico e raso. 

F. 8$5 
s._gjg_ 

IOt7 

do que, dou fé; e me pedl 

subscrevo e assigno em ~u-

da verdade, 

Bste traslado nao paéa sedo ex-vi do art. 30 § 12 do Decr. o. 17.538, de to de Novembro de 1926 

o 



I FORMAÇ.ItO 

Alfr do Rib iro do scimento, · ccus do no inquerito 

dministr tiv constante d ates Elllto , n o se conformando com 

deci o proferida pel ~rimeir amara do C nselho cion 

do Tr balho no · ccord o d fls. 86/87, recorr d meam par 

o Conselho Pl no, apresentando, para isso, r zões de embar~ 

gos de fl • 90 se uintes. 

S indo a praxe adaptada por este Con lho, proponho 

eja concedido vist do pr sent procea o a Empr 

nesta Secret ri , pelo pr zo de lO di· s, 

ao alludidoa embargos cont st ção qu 

Pr;;;id/7)ll)l ~o 
lll Official. 

iuta~áafoU?ttt: a 

.50 ~Nef!:;u: 
~~dt~$ 

, 
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Sr . Sup r l ntendent d "Th 1o d Jan 1ro r , L1 

d . o r Cornp n • 

r e hal ·1or1 o n~ 168 

o d viâos t1n , co un1co- vo que 

tende n t p.lo ZO d 10 d1 , Vl t 

do ,,. ,..,.....,.,.. ott r c1do or Al!r d~ 1b ro do c1-

nto cont 
.. 

d c o dest ns lho rorer1d no eco 
.., 

d .o d 21 d s t ro do cor nt nno, fj de que vo 

.an1! ste1 to dos rn s o ... . 

tt nc1o ~, tr. 

,... 
u nço 

~~L! ? 
J O SOAR ' ) 

D1r ator G 1 d ecr rt 

11 
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fJle ~de .k~ %ameoa;y, fgjitanti (!JO«H»' C&., ~q0 

' &lo a'. ,~z,...;.o,-_g_l_-a'e-- - --P.t>&emliro. ___ tfe 1.9-M 

LC•lOO. 

Exmo. Sr . Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 

Nos autos do processo n° 1373/36 

"THE RIO DE J1 'I RO T 1IVl Y ,LIG T AND POVlER COMP JY , 

LIMIT~D", t endo justas r azôes ae contradi cta a oppôr aos embar

gos apresent ados por Al fredo Ribei ro ascimento contra o accôr-
,., 

dao de 21 de Seteaillro de 1936 desse Venerando Conselho N· c1onal 

do Trabal ho ( r ecesso no 1.373/ 36 ), vem offerecel-as , com a pre

sente , re urren o a V.Bxa . se d1cne mandar processal-as na 

forma d ... lei .. 

estes t ermos , 

P.Defer iment o 

Rio de Jrue1ro , /de- ~.uu~ aé/ 1? 
(., 



• 
m contr~d1cta ás razões de embargos apre

sentadas por Alfrydo Ribeiro Nascimento no 
processo no 1.373 36 (fls ), diz a 11 THE RIO 
D J ~TEIRO ~ T 'i1 Y, LIGHT & POHER CO . , LTD", 
pelo seu representante legal infra assigna
do , por esta e na melhor forma de Direito :-

1 - P. que , ao contrario do que affirma o ernbar§ante , 

ficou , no Inquer.lto Administrativo de fls ., inequivocamente pro-
N 

~ a imputaçao que lhe foi feita de ter praticado a falta gra-

ve canitulada na alinea ªdo art. b4 do Decret o n° 20 .465 , de 

1° de utubro e 1901, alterado em part e pelo de no 21. 081, de 

24 de Fevereiro de 1932; 

2 - P. que o argumento , que o embargante ora apresen

ta , de que " sua confissão na olici a não se poderá attribui r 

qualquer valor Juri co 11 
, em nada o benefici a , porquanto , o 

que se e .• amina , nos presentes autos , é o Inquer1 to Admi i strat1 vo 
"' a que o mesLlO foi submetti do , e na o o Ingueri to Poli ci al; 

3 - P. que , si , por rnn l ado , o embargante all éga que 

depôz na Polici a sob coacl;âo ou medo , por outro , não se deu -

e nem haveria motivos par·a assim acontecer - no !nguer1 to Adm1-

n1strativo; 

4 - P. que o ref~rido In\uerito dmin1strat1vo obser-
... 

vou regularmente as Instrucçoes do Egregio Conselho Nacional do 

Trabalho, t endo sido f culta o ao er bargru1te plo direi t o de 

defesa ; 

5 - P- que , neste mesmo Inqueri to ~- dm.i n1strativo, 

não s6 o embargante confessou sua part i cipação di:recta no acto 

criminoso, que lhe í'o i imputado l fl s) , como t bem o confi rmaram 

todas as testemunhE! s mrol adas \ ls l; 
• 6 - P., finalmente , que a ttnbargada procedeu rigorosa-

mente de accõrdo com os preceitos juridicos legaes , que regem a 
, 

especie ; 



~I 
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~ de esrerar , portanto , que as present es razõ~ ~! 
contredicta aos embargos sej recebidas para o effeito de 

ser mantido o accôrdão de 21 de Setembro de 1936 desse Vene

rando Conselho r ecional d.o Trabalho Cfls) . 

Rio de aneiro , 
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.vü BC '1' da 11! Secção 

VISTO-Ao Snr. 0r. Procurador GtJral, 
wdsrn do Exmo. Snr. !Pr,sidtJnte. 

~~~.:UB~ 
Director da Secretaria 

' c;í?ple. (U4_ ~{/._ ÇWt- ~ t1 - 4 t - f r 
• 

• 
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u~ v · 9' • Con llieiro ....... _o • ... • ..... o 

Arr~l ~ ~-= 
Ri àe Jan i fU ly 
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-cçao 
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Vt<fOv. 

~~~-êe 19 ~ 
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MIHISTERIO DO TRABALHO, 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

...... la" Seoçào 

C. N. T. · 25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc. 1.373/36 

ACCORDÂO 
As/OS 

Vistos e relatados os autos do proces so em que são 

partes: Al~redo Ribeiro do Na scimento, como embargante, e The Rio 

de Janeiro Tramway, Light and Power Company, como embargada:-

CONSIDERANDO que por accordão de 21 de Setembro de 1936, pu 
' -

blicado no "Diario Of'ficialu de 21 de Outubro seguinte - a Primei

ra Camara julgou procedente o inquerito administrativo instaurado 

por The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company contra os 

funccionarios Alfredo Ribeiro do Nascimento e Custodio Marciano A-

nastacio, para o fim de ser o primeiro demittido do serviço, pela 

pratica de falta grave capitulada na letra~ do art. 54 do DeC•••• 

20.465, de 1931, e consistente no facto de ter subtrahido , com a 

connivencia do segundo accusado e outro funccionario do Departame~ 

to de Electricidade da Empreza, diversos materiaes, para vendel-oa 

locupletando-se os treis com o producto; 

CONSIDERANDO,que a essa decisão oppõe embargos o accusado Al 
f'redo Ribeiro do Nascimento, nos termos do § 4Q do art. 4Q do Regu

lamento approvado pelo Dec. 24.784, de 1934; 

CONSIDERANDO, preliminarmente, rue os embargos foram offere 

cidos dentro do prazo legal (§9Q do ci t ado art. 49),tendo a Empreza 

apresentado a necessaria contestação; 

CONSIDERANDO, ~meritis, que os embargos são improcedentes, 

por que a f'al ta grave praticada pelo embargant,e ficou plenamente -

provada no inquerito administrativo, como bem reconheceu a decisão 

embargada e nenhum argumento eiil contrario foi apresentado nas razões 



- 2 

Proc. 1.373/36 

razões de embargos; 

CONSIDERANDO, quanto aofacto d~ haver smdo absolvido o em-

-bargante na acçao criminal que contra elle foi intentada, que em n!_ 

da pode autorizar a modificação do accordão embargado; 

CONSIDERANDO, com ef'fei t o, que, como já tem sido decidido 

por este Conselho, a re~onsabilidade administrativa é perfeitamente 

distincta da criminal, e esta só poderia inf'luir na primeira si por 

ventura tivesse sido negada a autoria do facto, o que não occorreu 

no caso vertente; 

CONSIDERANDO, em ultima analyae, que si a prova produzida 

pe r ante a Justiça não foi suf'ficiente, o mesmo não aconteceu no in

ouerito administrativo, constante dos n reaentes autos; Isto posto, 

Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho 

reunidos em sessão plena, desprezsr os embargos de fls. 90. 

Rio de Janeiro, 18 de Fevereiro de 1937 

Presidente 

Relator 

Procurador Geral 

Publicado no "DI.ARIO OFFICIAL" em t t oi...P (J~.-~>~ ~L A '1 'ô f 
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JUNTAD 

Nesta uat~ , junto aos presentes ~uto o recurso interposto 
/} 

por 1\lfredo Ribeiro o Nascimento ptr. o o . vnr . r i lstro do Tra-
/ 

balho Inuustriti e cowuercio , da 
... 

cis•o 'este 

Rio de J. 

• 
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CIINDIDO DI! DLIVElRfl fttHO 
NIN!fLDO CflNDIJJO Dl': OLJIIt;JRfl 

CIV/0/DO Dl! OLIVEIRfl Nero 
105! REIS FONT/!5 

XLE8l!Rt rHEOPHILO féRR~IRfl 

Na. •I 1: nl n dps .\dvo~a u 
1.1ll7, I lll!!, 1.112?, 1.031) e 1.501 
Quitanda n. 6 - 22-3736 

DO TRABALHO,' 

c. ;V 7T 

ALF ED RIBEIRO DO NASCIMENTO, v rn, com fundamento nn art.29 

do d ereto n. 21.509 dP. ll d j nho d 19 2, rnu sp ~i t osamPnt 

r querer a v. F.x.oia.. s guinte : 

- o reola111F'nte, oonforrn prova a inclusa carta, viu, em 18 

d feverei o do corrente ano, d sp esa~os o aeus embargos of r 

cidos á decisão da Primeira Câmara do Conse ho Fa.cional d T!raba

lho, w virt~de da qual, lhe foi negado o direito ,á readmieaão e 

pagampntQ do atrasados, , pleiteados pelo reclam~nte contra The 

io de Janeiro, T a.mway, L~t & Power, Compa.ny Limi,ted • 

' . :Acontece, porem, que a ditas Primeira Câmara julgou com fla

grante p rcialidad , violando direitoa liquidas e certos do recla-

manta • 

Assim, a m~sma, p ra d apresar os -bargoe ofe ecidoa, nao 
I 

r speitou, siquér, a decioão irrecorriv l da Ju~tiça, qu achou 

rova.do o fato de Jl!!..e a LIGHT & POWER acu~ave. o recla!t' nte, 
( 

dando-o como inexistent , pelo que o reclAmA.nte foi absolvido,como 

tudo faz o r t o a certidão passada pelo sr. sorivão da 2a. Preto

ria Criminal , da Juetiç~ local, ju~ta ao proc eso 1 fl • 92)'. 

"" ...... ·~ 

Po essn forma:, t rna-s pate:t's qu a dita~·P~im irs. Ca:: 

b s Jou, fo.leamentG , toda a sua deci a l' no falho inq erito adminia-

trativo feito pel LIGHT & POWER, o qu l , evidentemente,ca.rece d 

valOr, diante da prova judicial, xibida,em contr4r o, que cul no 

pela abaolviçã~ do recl~m nte, c nsiderando o feto rovado. 



Examinad -a o reap ativo processo, verifica-se, portanto, 

q e a mes Primeirfl. Câmara, tomou, por sua vez, por base, o pa-

recer do ilustrado Dr. Procurador Geral, o qual assim se manifea-

tou : 

a.da. 

"A 'responsa.bilida.de adm.i.nigst'rativ·a. é ~~rf ita
mente diRtinta da criminal. A decisão criminal s6 

ode influir na._ uela ai acaso tivcse negado_ a au
tor a do fato o que nao aconteceu no caso vertente. 
Si a prova produzida perante a -·uatiça não foi au
ficient , o mesmo não aconteceu no inquerito admi
nistrativo. " 

Pelo Que se verifica, pPlO confronto da certi ão d fls. 

justamente o contrario, isto 
, 

que a decisão oriminal,pae-e, 

em julgado, 

a autoria. da i 

fei te. a.o ecle.Yna.nte e bem aeeim 

vent do pela companhia canadense. 

VI-se, poia , assim, que quér ,o parecer do digno Procurador 

Geral, quér d cisão da Primeira. CâTne.ra do Cone lho Nacional do 

Trabalho, aliâa, fundamentada n parecer 4o primeiro, s6 deci~iu 

oont a o recl.,mante, por incidir em lnmentla.vel distração, negando

lhe um dir.e.i to, 1 iqu ido e inc,ontesta.vel • 

NESTAS CONDIÇÕES, pois, ap era o reolmne.nte qu v. Exci • , 
' ( 

com elevado e cost~do espirito de Justiça q~e sempre pr aidem aos 

seus atos, determin"! a imediata a.vocação do respectivo proc.esso,a

fim de reformar e. dita e injusta deci ão da Primeira Câmara do Con

selho Nacional do Trabalho, de 18 de Fevereíro do corr~nte ano, por 

ter sido a m 'ama proferida contra literais disposiçÕes de l is e e-
I 

lementa.res c6.nones de direito, condenando-se e. LIGHT & POWER a.opa-
( . 

gamento dos atrasados, bem como a aer obrigada a readmitir o recl 

mante, ~as condiçÕes prPviata.s,igualmente, m lei. 

Termos em que ped , raspei toeament e, deferimento. 

RIO DE 



MINISTERIO DO TRABALHO 
INDUSTRIA':~E COMMERCIO 

END· TELEG. 
" AGRILABOR" 

Ag/CS 

C. N. T. 26 

~;, de ~neew,. ...... 7 ....... de. .............. Ma ;i. O ............. de -7'9.J ..... 'l. ... .. 

N.o ..... 1=.6.8.5/.3.1 ..... ~ .. 1. 373/36 

Sr. Alfredo Ribeiro do Nascimento 

A/C do Dr. Kleber Theo~hilo Ferrei~a 

Rua da Quitanda, 6 

RIO DE JANEIRO 

Levo ao vosso conhecimento que o Conselho 

-Nacional do Trabalho, em sessao lena de 18 de Feve-

reiro do corrente anno - accordão publicado no Diario 

Official de 17 de Abril ultimo - desprezou os embar

gos que offerecestes á decisão da Primeira Camara, de 

21 de Setembro de 1936, para confirmar a vossa dispe~ 

aa do serviço ~e The Rio de Janeiro, Tramway, Light & 

Power Company Limited. 

Attenciosas saudações 

Director de Secção, no impe dimento do 

Director Geral • 

.. 
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