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LC - 54· 
Exmo. Sr. PreSidente 

A THE RIO DE JANEIRO TRPMWAY LIGHT AND POWER 

COMPANY LIMITED, pelo seu representante legal infra-assigna-
A N 

do, remette, de accordo com ale slaçao em Vigor," ao Vene-

rando Conselho Nacional do Trabalho o incluso original do 

inquer.tto administrativo, no qual ficou deVidamente provada a 

falta grave an que incidiu o empregado ADÃO GOMES DE ALMEIDA, 

Inspector V, do Dep1rtamen to do Trafego. 
,. 

Respeitosas saudaçoes. 

JSI4cksc~ 
~ .. vi Lo 1w. Ls-- . 
~ oAd5.~1 ~ 
~~~0-4-'5· 

oY Alfred Hutt 
• 

1 V Superintendente Geral Int erino· 
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LC-39. 

P O RT R IA 

o abaixo assignado , Superintendente Geral de 

"THS RIO DE JAi~EIRO TRAM 'IAY ,1IGHT AND POWER COMP NY LI-
N ,_ 

NI TED" , usando das attribuiçoes que lhe sao conferidas 
N 

no art. 1° das Instrucçoes de 5 de Julho de 1933 do Con-

selho Nacional do Trabalho, resolve nomear uma conwissão, 

composta dos Drs . Alcibiades Delamare , Antonio Gallotti 

e Moacyr de C.Cihtra , respectivamente , Presidente, Vice

Presidente e Secretario, par~ o fim de, em inquerito admi

nistrativo, f azer a prova da falta grave- abandono de ser~ 

viço, sem causa .1ust if cada - em que incidiu Adao Gomes de 

lmeida , rnspector V, do Departamento do Trafego, e que se 

acha capitulada na letra f do artigo 54 do decreto no 20465, 

de 1 ° de Outubro de 1931 . 

Das syndicancias preliminares já procedidas pelo 

Departamento do Trafego, verifica - se çue Adão Gomes de Alme1-

'" da nao comparece ao serviço, sem causa justificada, desde 20 

de Dezembro de 1934. 

J .M.Bell 
Superintendente Geral. 



• I 

Aos novo a.1ns a.o moz Qo bril tte mi~ uovec ntoa e 

trinta o a.1nco, numn d.as sal s tta Jocç ... o de Logis~ ç"" o .;.>OCl. ~ 

t docroturi Lu :r-a.l) da "Tho Rio tio Janeiro '.rr mv; y, Li.ght d 

owor Oorupany, .La1mitod.", t..vonida 1.nroch 1 •1.oriano num ro 

cento o os anta o oi to, f3egtmd.o ana.nr • rounid.os em soa ão 

elo inst l~nçüo os senhores d.outoros lcibi.ad.os Dal m ro, 

tonio G l~otti o I. oncyr a.o C. Ointrn, n qualid d..a, rospecti-

vumon to, a.e roslCtonto, Vice-.Prosia.ento o .;jocret r10 a. vem

missão lWmo.nuo. poHl. .;)uper1lltonelonc1n Oor 1 <1 rofor1tta 'om-

panhi.n, por portaria elo cinco elo "•bril corre11to, f1m a.o l.ns-

taQt· r 1nquorlto ad.ministrntivo para purar tl procect.oncia a. 

.t"o.l t t;ruvo ( ubn:na.ono do serviço, som catlsa justi1'1c d } ca-

1tulada. no art.igo trinta o uatro, ell o, cincoont o uo.tro, 

.letra 11 .t"", a.o decreto n oro vinte mil qua trocontos o s s on-

tu o c nco, ue primo1ro do Outll.bro da mil novoc nto o trint 

o um, o 1mput ela a ... d.Üo 'amos c.l.o •lmeida, Inspoctor '1, do 

urtumonto à.o 'r !'ego, do.Libor r r.1 d.osignar o Cita ct.ozasc s 

a.o rnoz El.!Jl curso, s i. u~:.~.torzo o meitt. horas, nosso meomo loc 1, 

par aua.ioncia do accus do o tomad.u do depoimentos das tosto

mwlhas ínct.1co.c1. s, so1 horas did.noy l. allyon Tovm, doutor Henri

que. Vil.Lo.Ln dos .Juntos o 'r noisco d.o lmoiC1 Cruz, do u o 

lavrou u prosen to na ta, o. qual vno dovid men to s igrw.d.a pelos 

pro>Jo.ntos • 

.1 i o da J no i.co • aos 11 ove cl.ias cto mo z Ci : br il 

11 novooontos a trintc ' o cinco. 

• I 
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TERMO DE JUNTADA 

Aos nove dias do mez de Abril de mil novecentos 

e trinta e cinco, juntei aos autos deste processo de 1nque

rito administrativo, a que responde Adão Gomes de Almeida, 

tres declarações assignadas pelos seguintes funcc1onarios 

do Departamento do Trafego: Sidney Mallyon Town, Dr. Hen

rique Vilella dos Santos e Francisco de Almeida cruz. 

Moa yr de c. C1ntra 
Secretario da Commissão 
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Dec1aro;que,desde o dia 19 de Dezembro de 1934, 

o Inspector v~ tA.dão Gomes de Almelda.,não tem compare

cido ao serviço,nem ap~sentou attestado med~co. 

d 1935. 

( 



Declaro,que,desde o dia 19 de Dezembro de 1934, 
N N 

o Inspector v, Adao GOmes de AJ.meida,na.o tem comparecido ao 

serviço~nem apresentou attestado medico. 

Rio de Janeiro,em 9 de Abril de 1935. 

do superintendente da Fiscalisação. 

( 
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Dec1aro~que,desde o dia 19 de Dezembro de 1934, 

o Inspector v, Adão Gqmes ~ Almelda,não tem comparecido 

Encarregado da 
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PõSTAL ADORESS 
f;AJXÀ DO CORREIO, 811 

T!:LEORAPHIC ADORISS, CATALOH • RIC 
CODES: LIEBER, A I. A. B. C. 5TH. EDITIOI{. 

WESTERH UHIOH, BEHTLEY'S. SCOTT. 

The Rio de janeiro T ramway, Light and Power Company, Limited. 

L olf.c1' No. 
File No. 

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168. 

Rio da Janeiro, l.L 
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o nome ct.n 
o.r in t nr r 

~urnr procodencia ~ 
em caus j llSti ic ~ 

J. - do utu
do 
do 
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tomllllh o ldney • llyon ! o n , doutor Honria uo 
illol d.o wanto J!r ncisco Ci lllold. ruz , pod. na.o V.'d. 
o • zor 001 nhur d seu dvog d.o ou d dvog .... a.o ou ropre 
ont nto Cio syr d.l.. c to , q e per t e1 o r. 

w ud 
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ciente , 
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kOS doze dias do mez d.e ~br11 de m11 novece1tos 
N 

e trlnt e c lnco , commss nom · da ~lu. sup3 r1nt endenci Ge-

ns:l d' "The io de Janeiro Trunw , L1ght and rer Co.Ltd" 

para apul"~r an irXiueri to udm1n1stro.t1 vo a fUl. ta. grave 1mputad 
N 

Adao Gomes de Almeid' , reuniu-se }ara la vrd.r o presente ter-
N N 

mo d.e nao comparecimento do accusado , o qual n o poude ser 1nti-
N 

mad.o por se aChar em lugar incerto e no. o sabido , e deliber< r 
N N 

seja fel.. t 1nt1Ira.çao nos termos do art . 5a d. s Instrucçoes 

bai.xacl s o. 5 ele J unho de 1933 :r:e l o conselho wacioml do Trob -

lho . 

JFC/ . 

• 



A Oomm1eeão nomeada pel Supor1ntondono1 G r 1 de 

"The Rio de elaneiro ~r 7, Li ht and Po r OompanJ, Li 1 tecl" 

para in taurar 1nquor1to dm1n1 tr tivo, at~ de apur r a pro-

oodono1a da falta gravo - abandono do aerv1Qo som oa 3U ti-

fioadn (art. 64, 1 tr ••t", o d oroto n! 80,466, de l! de Ou-

tubro d 1931) • imp tn d Alm 1 , in otor, 

ohap V, v , pelo pro nt tit 1, no t rmo do · t. ! d 

lnatruoQÕo i s 6 Junho 1 33 ol Ocm 1 o aoio-

nDJ. do tJ.rn.nr o moóln o in poo to1• A ... o G d Almei-

à.8 oomE r o r, eiontro o pr o d 30 dias, oonto.r da at 

i1 l, pornn tor1da Oomml aio, n 'do o p -

nhi , ven1 a llar ohal or no n! 1 , ~! nndo.r, 4a 16 ho-

ra , ra o 1 d • no q • p 
,., 

depor 

no inquori o, tor arro1 do oomo o a emm ha o nr • idn 

allyon Town, • onrlquo Villol do unto e 101 00 d 

1m 1 Cruz, o poden o o 1 t'.mndo so :t'nz r o panh r o eu 

a.Yogad.o ou d. dvognd.o ou 1•opr e to.n no Jnd1o to que 

po:rtonoor. 

Rio d Jo.no ir o, lS d. 11 e 936. 

Jl;;~adt< /ú~1 
Alolbin Olt :U lam r 

Pro ident • 

~·D :;JJ;{h' 
Antonio Gallott1 
Yioe-Proaldonie. 

Aoo.o do o. Otnt:rn • 
.:loo t rio. 



uena ta.mllla -
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dlstlnto, un!co 
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601000 - AIU· 
de recente corus
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!te · 41eeol& publ1-
l (li 8174) 30 
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de trata 
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do de Al 

D~ARAÇOES 
EDITAL DE INTIMAÇAO 

A com\ss~o r.. :meada. pela su
perintendencla. Geral de Th'll Rio 
de Janeiro Tram ··a.y, Llglw and 
Power Oompany, Llmlted" para 
Instaurar lnquerlto e.dmlnletrlllt!· 
tlvo, atlm de apu.J.r a. proceden
cla. da !alta. gra.ve - • "''dono de 
aervlço eem causa. justificada. 
( a:t. 54, letra. "F", ... o dec:eto 
n. 20."' di! 1° de Outubro de 
1&3ol) - Imputada & AdG.o Gome& 
de Almeld•a, In&petor, chapa. V, 
nm pelo preeente edital, nos 
ter~:.: do art. 5 ' das Instruçô!& 
b&lxadaa a 5 C:.e Junho de 1933 
pelo Coneelho Nac:onal do Tra
balho, lnt!mai o mesmo ln~JDetor 
Ad&o Gomes de Almeida, a com
J)M'~er, ·• n tro <:o prazo da ao 
dla.a, a contar da. da ta. deete cil· 
t&l J>fr>ante & re!erlda. comled.o. 
n*-' ~e da. companhia, à Aveni
da Ma.Nchal Floriano n. 168, 2" 
andar, é.a 15 horas, para o !lm de 
prestar :cla.raçôas. eencio qut. 
pa:~ depôr no lnqu:erlto, :tornm 
arrol•doe como te&temunha.s os 
Sra. Sldney Mall'Yon Town, Dr. 
Henrique · VIlela. doe Santos e 
l"rancleco de Almeida. Cruz, e 
podendo o lhtlmado ee faz!r acom. 
p8:r'lt.r de aeu advogado ou de 
adl'Of&do ou repreaentante do 
ah1dlcato a que pertencer. 

Jt.lo de Ja.nelro, 111 de A•brll de 
lll&IS. - Alo,iblad.ca De!a.ma.re, Pre-
111den.te. Antonio Qd.Z!ottt, Vlc:· 
:Pretldimoto. Moa.eyr d.e O. Ctntra, 
Secretl!f'IO. (E :ili8ol4 

· Associação de Socorro aos 
Tuberculosos 

· Declaração . 
I! lo!sa. Ba.ptiata declara. f-: '1 v e 

perdllio aeu diploma. de enferm-c!· 
ra. con!erldo pela Escol& de En 
fermelraa Anna. Nery em Novem· 
bro d 1934. (E 25055 1 

R S. Club Ginastico 
Português 

SELHO DELIBERATIVO 
extra.orc/.ina.rla., primeiro 

aeound.a convooa.ç6ea 
De cOl'do com oB Estatuto~ 

convido os Srs . Membro& rtc 
001 lho, ~ ao reunirem, em aes· 
sâo utraordlnarla, ú 20 horu < 
30 In utos, hoje 1 a do cor
rent • na. sédoe social. à rua Elue· 
nos Afrl!s n . 281, paro. a se~u! ntc 
ordc$ do dia: 

R lvcr assuntos de grande 
Imp a.ncla., relativos t\ can~t:U· 
ç&o 4P NOVO EDIFIOIO. 

NO'l'A - Uma. hora rlepols cte 
mnro1da., reallzar-ee-t\ a ~ess.:h: 
com os que fizerem novo1 Inseri· 
ç&o no livro doe preiKlnQa.. 

S9C tarla, 9 de Abrll r'.e t035 
LtLt<: Vianna., 1 o Secretario dn 
Mes do Con~Jelho . (O. 35. 77~ 

-soctetiadeUnião Beneft':" 
cente Protetora dos 

Cocheiros 
EDIF 10 PR0PRIO: RUA BA· 

RA DE SAO FELIX .N. 16 

dem do sr. p~.sldente, 
o.s senhores JW~ócln.dçs a 
-so nesta secretar!& dia. 
ltota.s, a,!lln de con.stttul
ed.o comemorativa, ao 64 
lo da, !undnç&o ao.cla'l, e 

a~latlre a dl:strlbutçâo das ct-
••·~~MMIII!I\l•~~~~illi~--~-~· t.s vtuvae dos a~.soclados 

a segunda reunillio otdlna.r a. a ,Q eoretario - MANOEL VAZ. 
Mr reâlizada. na &éde, a.ma,nhft, ' 17 ~~---~----·_ (J!: 2g686 

' dó corrente, á3 lÔ 112 hora.a. Or- ~ -
"dem \\o dle; diiSOU&81Lo e votaçllio Veneravel c Arquiepiscopal I 
do parecer da oomles~o de Exa.: Ordem ·Terceira de Nossa 
me de oonta.a e elelç!l.o de Direto- Senhora . do Monte do 
iria.. - A DIRETORIA. 

(E 10049) Carmo 
Banco dos Funcionarias DOTE DE Rs. 6aa•ee5 
. · ·· Publicos 

};;!;. " · 1 l!!m cumpriMento da. verba tes-

r
/'T~ · RUA po CARMO, 69 taJ;noenta.rla. oom qu! !afco3U o 
>A.ewm'bl~!a '. g. erql · cxtr~:~órd.fT~.arfti nóll.oo lrmâo Bemfeltor Antonio 

J ~ Rlb(!lrq, e!ta. Ord!m. proce
, A Diretoria convoca. ·oa· Sonho- derà, no proxlmo m!i6 de . Mal>:l, 
Me aclonletaa para. t · n!unlrt:tn ao sorteio, dest~ dote, a dAatrlbu1r 
em assambl~!al geral extraordlna."1 no a.tua.l exerclclo co.mpromlaao-
:rta.. no dia 23 do corrente; ·ta 15 :1·1o ~ , , 
horaa, na. &é® do' Banco, a.nm: de ' A caao sorteio sómente ,poder!l.o 
tra.tar: boncorl'ér nolvaa or!!l.ts de lrm<los ' 

•' -: D:!. eapeclallz!lç~o do · c~~ tia Ordem, !Ueoldos em estado de 1 
pltal para u opera.ç6~ da. G~r- pobrez:~.. cabendO o dote á orf'l 
~Ira. Comerot4J, de cont~;mldaa.-e l'lórteada. depoli do aeu oasamen
oom a. exlgencl.llo do Mini terlo <;ia 
l"a .. n~a. pe.ra. efeito . çlc .paga- to clvll o rell~lo.so ca.tolloo. pro-
mmento da. t;::a. de flscallza.~o vndo com · as tespectlvn.s certldôt>s. 
rel:.tlva. · équ11la carteira. . -.a ptetend~ntcs deverll.o apre-

b) - Da. modl!loaç~o de aJilu~, l'e,nta.r os seus r.equcrlmGntos, lnl!. 
artigos dO$ ' estatuto . · truldo.s com !IA cert!dôes de oa.· 

c) - De um pTojóto de que é •AA"~eóto e obl~o do pa.l. na. Sé
•u~r~ o Dlrstor-Gerente do Bat)., cretarla. da. Ord m, á ruo. do Car
oo, apresentando novos JnOldês ma n. 46, sobrado, " on'cb serê.ó 
que fa.clllta<>;n, cl)m vantage,l.\1 pa-. dadO/! C4cla.reclmentos, at6 30 do 
ra. oe !unólo;1,arloa publlc04, a corrente, daa 9 ás 11 ho.-a·; e 30 
o~nçAo de ca•a.s proprla~. . ,nta.uto.s c da6 13 áS 16, :ficando 

.!tiO de ·ane!ro, 111 dtl ' Abril' 'ne •a data. encerrado o concur,o;o. 
dll 193~. - l!IMILlO 5A1tMENTO, 'seor"'' ·la. da. Ordem, 11 de 
Dl~tor~f,ré&ldentt . . Abril de 1935 - - JULIO BERTG 

• (l!l ~5823 o,IRIO. secretario. (C 35722 

r -:-casa '(los Artistas 
P. 'l'IRADaN'I'JlS H. 67, 20. 

.APzJlBLtA G'' 'lb\L EXTRAOI\DlNARIA. 
2" Convoca.çtto 

N& qualidade de presldente, 
óOnvoeo todOIJ os soclos da. oa.sa 
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tCIO E FINANÇA 
,ntinuação da 168 pagina) 

.STAIS 
A'a 1'1 noras 

ta o Norte do 

a Oondorl -
113 Grande do 

'I l'l noru 
ara o Sul do 

Gattna. Bol1· 
uador. 
Condor) -

. ..tal. 
A'r. 17 hora• 
ra o Sul. au 

•• n noru a o Morte do 
anaus. Gula

rica Centrai, 
!co e Oanada. 
a Atr-France) 
gu1u, Argentl· 
Perú. 

noras - (VIà' 
o Norte do 

rica e todo• 

equ\elçOea fel-
o art. 23, do 

c :ll de Março 
ada a entrega 
axas aduanel
olumea: qua.-
llvros, destl
olonla. e vln

ghla.nd Mo
ste porto em 
; e sete vol ,. 
orlal dlver!!(), 
çâo Rocke!el
or "Northern 
5 do oorrente 

nhla Anlllnas 
a do Brasil 

ndega, esscn· 
ua tnduetrla, 

seu desem-
cnto do Im
levou o !áto 
:R.ecobedorla 

o.!lrn de se
vldencla.s que 

uvlda. na Co
ante á verda
o produto de
holl", deapa-

0. Ltd. do 
vlou a.o Inatl· 
Mlnlsterlo da 
ostra do pro-

de ser ana.
nstltuto, oon
da Alfandega 
trata de pro
especifica na 
paraça.o pare. 

mesmo Serviço de Isençlo, termo 
de respon'lab~lldade pela compro
vaça.o da boa aplicação do mate
rial quo Importou com os favores 
do dtlcreto n. 24.023, de 21 de 
:4:rço de 19134. 

DISTRmUIÇAO DE MA• 
NIFESTOS 

Em 16 do corrente. 
N. 489 - De Helslng!ors 

Vapor Inglês "Mercator"; carga 
varloa generoa; ao Sr. Motta 011-
velm. 

N. 490 - De Concepclon del 
Uruguayo - Paqutlte a.rgentlno 
"Inspetor Benedett.e"; cargP. trigo; 
ao Sr. F. Cunha. 

RENDIMENTOS l"ISCAII!I 
.U.J'AN~A DO 11.10 DE .1AMEIIIO 
Renda de ontem: 
~ p~pel . • • • l.D44:217,100 

De 1 a H! do cor-
rente ••••• 

llhn Igual perlodo 
de 1934 • 

Antonina esc. Ohuy" . • • 
B. Aires esc. "Monte Oliva" 
S. Francl~::o ~- " "Capua." 
Laguna esc . 'Cuba.tlío" . • 
Trleste esc. "Neptunla" • • 
Hamburgo esc. "Bag6" •.• 
Ba.ltlmorc esc. "The Angeles" 
N. York esc . "Western Prlnce" 
South:lmpton esc. "Asturlas" • 

v 1\l'ORES A Sll.!R 
N. York eao. "Mandu" ..• 
Hamburgo eEc. "Monte Ollvlp." 
P. Alegre esc. "Ito.puca" • • 
P. Alegre esc. "Com. Alcldlo" 
Belém ecc. "Italmbé" . . . • 
Oabeaelo ~>se. "A;araquara" • 
N. York e:;c. "Northern Prlnoe" 
B. Aires Psc. "Neptunla." 
B. Aires esc. "Asturlas" • • 
Bolêm esc. "Manáos" • • • 

EDITAIS 
PREFEITURA DO DISTltt'!'O 

}~rei Fabiano de Cristo 
17 Agradeço-vos mais uma graça 
17 concedl<l:l. - .A. G. (E 26 . 107 

1s - FrefFabiano- de-crisi() 
18 18 .Agra.deço uma. graça obtida. -
18 H. F. C. (E 33708 

10 Veneravel Ordem Tercêirã 
ig da Imaculada Con-
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cn.rta nl'la1xo, de 
o do serviço Elo!· 
tl\dn.~. clamando 
u~n1nanto do pes
rve . De !(l.to, 4 
fiRSI) sltnn9Ao; 

os q11e ~~e ncham 
o s.~n·iQe> mcitom) 
~t .. o rl 11-(Je o m"s 
11 ] !131\. f'(' lU llbiiCI· 
~r veonrJm P.ntos , 
DHJt:i\ .•::; po Ohef 
oi rnt.ll " rrl!ldo o 
11 ?.R rlo> ,Tnn rl ro do 
nhriJ1rll' ~ rr~di tr'l 
ocorrer u M/.!IJI 

f,ou a 11 brr1.ura. 
.... riit.o. pojs ot~ 11 

11 tnrln nnilll tlc:Otl 
trmtfl l!õ.~P. o.~ fnn. 
Trihnnn !~ Regi(\• 

011 to rl r..«tt~ Cl:toH.nl. 
t.rmrPrn llri,..~. sem 
llw rnrrm J:1:l.goo 

•nnrimonto~ At ft 
h n' lfin tr();"a rle 

Sert. jutga.do ~ojo l'•lo Ttlib\.1 
:ntt.l q\) Jllrl, o léo orou Domln 
~o~~ 4lv-», q'W:I np d ia. 17 de Mar 
çe~ de 19~. ma'\.Ou ~u~ )daol 
com Ulll tiro de revólvu. A 
~o tA.ril. Vr'HlC\Iela. ~111 juls ll!11 
rl•:o tPai~Ç.t\o, fuucto.ne1Wo o pr 
mptor Cà.rlot .SUII&Ikl1\d e OOJD 
dete~ dp l'6o Q D~. R.9m 
Neto. 

EDITAIS 

A Oo!nl ~ nom 11ci11 p ela Su · 
per•nt-end.,lolll c ra J cl" "Tl'" 
lUo de Jan'31ro TriUllW y, L lght 
and Po'l'l'ilr Oompa.ny, Llmlted" 
P'-ra lnstaur&l' lnqullrl adn11nls
ta.rtlvo, ar!~ d• 11P1lrar t pr~
d· nela da t lta ~a.v" - nho.ndono 
dt~ serviço sent G&UA&. ju.sLtrlr.a
da. (art. 54., l ~tra " f " , do decreto 
n. 20.4Gã. d.a 1° cl<~ Outubro !le 
JQI)1) - - lnlputa.cta a Adà(\ Qoci>
ru~a d~t J\lmelda, lnsJ)fltor. ch a'Pa 
v, vem. pelo p resente odl~al. 

,TUI2'í0 DA ~A V .UU. O llQI terlll061 do IU't. 5o daJ& Inttr\.1· 
l'lDlTM · de 1.• P/:'1190.. C'.om çõea ba.b:a.çlaa ' ~ de 3 ull-ba de 

pr~ c!,' :tO dhw. pua. v(lnda 193R polo OQXl.lõll}ll.O NtlclolliLl elo 
t,l'l'ema.taoJo do.e pre<Uo. • rflõ Tr:lbaU;.o, lntlr~WlJ o n\esmo lns· 
ct li'Ooll ter nos áa ru1,1 Joaqut petor Adllo (<me• de Al!foelca a 
8llva. n . 4a, ~ do~~ D11.rr comparooar. ctent ro elo prl!.l".O !la 
n . 50 , Dario ~ :Ma quita ;n, 2 SQ cllas. a. oontiiJ' da data deste 
t1 2iH , p~nll<WHlos 11. 1\.1 . o Cl!: ocl!t al. p ero.nte a 1·ef rlc:la Cvm!Al· 
et~t!va. l \lpqtllcllrla. movlt)ll p a!4o. :~w süc~• rJ.il. Oompanl11:1l. , 11. 
JIIIIN ()nu;tcln oontra n ... l:::c~ av·mlcla Mruechul Flor llm<l n. lllR. 
narr~ ·.rteh·a. do oout.o " su~ tl\ 11o an~p.r , ú.!l l;:i h<lrt:R, p a:ra o fh'l' 
lhe r . dt pre•~a.r decl :uaç& r. . r ~n!lo que. 

O P r. Fl'll~rloo SU6õe)lln pl).ra uepôr no lnqnerll.o. f or;1m 
,lu:z de 0 11 lto di~- Rex t.l\ arrolaclOI! C'..omo t2s~m\l1lhu os 
0 \V<'ll elo DJ4;~rlio Jl'f<'lera\ , "~I"' · aur&. Slclncy Mnllyou Town. !l r . 

F11111 li lll r paio pl~ilol!lnt.-. ecta , Re!lrlqlle VIlela dos Re.nt.na ~ 

"~lP 

ar lo. nu ·n ,'ro r -. ~ 

t ' lÜd e r t n ~.. n ., V;·e:;,u . z: n• ~~~~~~~ 
ll~:pil·h. ~ O:tn~..) . -~;-~iii:ill.~ 

l, t .. tcncln. n n f:~clln cln 

n : l a~ de pollorll c u 
Oon~\.ntç!io mu 

fi'Ol1 ~ft.l de t ljol"~~'"•· ·'A:. 
l!.del rn c coocrto c.. ....-,..c..,...L...J 

> fJ'nnoêa, mcd)nclo d~ 
en\.a olnco m~trol ·> "' "~nnta 
n co c~ntlmetro~< e :le C' .•mvr • 
ento dei< IT)f'tros o :]lol\1' nt11 
u tlPl tros: ao lad'.> dlr <• l to hól 

m pwu~do com soca.·ti\o, ttndo ne 
t eral csq,uerdfl dua.s .1an P>lllS " 
Qde cte lal'lllll'i\ ni\ t ran te t r a 
etr011 e quarentn "'""ntlmctrM ~ 
o comprimento otw m~trc c 
oV'tlnb centlmctroa . O p rc c11o 
t o\ em m au estnclo de consorvn

ll.o e d lvlde-1!6 f'm dtiBJI FAl.~. 
lnco quar to;; !orrutlOI! ~ ~ ·Jut-hllm· 
011 e oo,..lnha oom o p l~•l clml'n· 
r~o . ;Na a roa exl!ltente na. 

cior. do pra cl!o te1n duM m lllo1l 
uas. uma A.brlgnudo prlvedll I' 
trn a.brljla.nrln dols tanqua~ a 

a,lxa. c:lA.gua. . o precUo nclmn dPII· 
1\.o t.â erll'fll'ado uoM !unlloa 

ter{ no. o qun.l 11 riA rnorl'l• 
\rnn. tlll'ron o < •' 1~hndo 1111 
cll l.o JJOr halrll·nmu. ll'nrlo~ r u 
esmo nm v,\o rl N 'ltTíHl ll ca ~-
·ovlclo cl 11 p M t i': n . Jo.dn ct lrrll ..> P 

DdO~ P ter.h a clo pnr mu r.).• • 
f, ll'a.l\ ele zinco. l nclo c~qur r<h • nJ 

C\)' to e t em ruo ll!'lguln ~~' JUnl.ra~ 
1'11 m•ls ou mrmo · d11 larcn · eotn e> prltliiO (ie :10 c.U-.. r. Q1J F'ra.uç ~C() (la Alme!çla Cruz. e W· 

lntllr r poua q~M". 11o0 4t.t. -4 tlendo o Intim ado !!8 fliler or.Qtn· ~ 
Jun~n p . r .. 11.a 1:1 hll.rjl#. " p•nh.Ar de 1\eU aqvo~:ado ou d~ 

UI!. f fll ll ). A UOV8 lllPt TOH il dll 

tf.n l'f' P j)<'lfl llnhs <lo r.an t ro 

Reque~ 
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DMerlclo 

RP.que 
Cnrmcn 

Reque 
Jnlmf' cl 
dofnrlclo . 

mlu1lto.s, no . <~1~\o da ,11.111~1 a.dv~lll\n ou rcp roil nt. nt.t elo 
fo rua u . Mano~! u . :w. 4\ 'f'Ot\ • ll '". cl)oat.o a IJUO p~rt.eno.er. 

"~· ''\to 1 J • f. R ICI ote ,Tanelro. lii dft Allrll ne 
'" ........ 11 11 " r Qjll ll\'llr,. !.• pr • 103Si. Aloll>lorleR Dclaro ore - P rs 
~ · . <la van~a. " RJ•ramrwt~lltl. ~ 
quem n11~ts dl'.r ., :r.nakv ~~ tlcl cntll. Ant.onlo Onltot.t l - · Vl -
t'lferoc t ,., Mima. ~L~ l'"'J~~Iv ~ ~-Prll$ldon ~.e . Mnoclr dt> c . Oln· 
nva.JiaQÕU, o.• l!UOVIII.o t lu~ll<f'l •I • ~rA. Qcr ~a.r !o. 
M \tOII avaliado.~~ , penhori'(IM (P 

coent.a. mo trOI'. cat1rron trm!ln 
o dlrdto r.om o p roct lo num!' 

t· M t.ent.f\ e tl' 11. p In lnrln M· 
Q\ erclo com n 1-<' r•·•no <In p rNl ln 
n 1moro •enton t n 11 Mh• d m~ll · 

rna. • pf' las f unrloA nom qu~m 
rll rnlto . Dito ln1ovol rol ,.vnl l~-

ról ~ 2:.! : 000 000. P vnl 1\ ,. _ .,. J· ... 
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:JORNAL: DO BRASIC - SEXTA-FE"TRA, 

o .. , o FORO 
ordlnarla deate Julzo, que Lerá 
luga r nestes meem s dla. e hora 
e as portaJ' doe sud ltorloe. no Pa
laclo da Jus tlQI\, 11 rua D . Manoel, 
o porteiro dos a.udltorlos levará 

~urt11ntee de me• 
<te lhe& faclll· 

d.t: á ell&2jo a que 
IlHoa, !laJe em 

eej11 d lmlnl.llda ou 
a. .Pr.~a esta orga-

FALENCIAS E CON
CORDATAS 

a pui>llco pr•:;-c.o de venda f.' ar- O 
remaça.çw a que.:1 m a la der e 

lhada. e area lndrllhada coro ~an. maior lanoo oferecer actma do 

o eJ\Carregad04 d l· 
do D! r~torlo que 

t1: dt venm COTOII· 
n suu 11•p lra96e1, 
d.c u da claau. 
m e&t.el r pruen
nto aquele• que 

lbulr pau mais 
do onslno no nos· 

raltarlo. !ll<:llltando 
e obru, nAo 16-

os á m'dloJna. co
ou tru c! elas. 

na ordem elo 4111> 
c'~o 1\ trll,tAI.r ou 

d. lac~tlda, o Sr. 
rrou a ~!e6o, con· 
para quinta-feira 

FALZNOI~S DEORETADA8 

que o prl va«a. O pre<11o m ede c:e p go c1 •11 ç• .• " re a llVn a .. o ... e .. 3. • • •• • • 
fr~no~;e 8l!l,60 por 1m.6Q da fun- 4,5 : 00$000, os b ens penhor d06 no 
do.a e r-<:m um puxado que mede ~Kecutlvo lllpoteca no que ous to.. 
4m, dJ4 comprlmenw por Sm,50 ctlo José ap Agula.r move contra 
~ Jarsura.. O t.erre.oc pertencen- Rosa EmUle. d• SI! a Campos. 

J . Qa.IU Ohedrue - Aten-ct•n® ~ ao prt~dlo medi! <111 trcn~ ln- descritos pela tórma aegutnte: 
á <. r.f!&k:l.O c,~, maolTtOQIVo to)'llf.• c!U41ve are. edlttcad~o. ~m.50 Predh de d oi~ pavimentos. sito a 
da por termo, o julr. da, 2• Vara por llro,50 ~ extenslo, fech a do rua, Chaves' l'' arla n. tl5. na. part e 
eleel'etA>~ ,. t:llenola. da ,J , ÇaJ.)l por ~redu confinant-es, & co o· ajta, l"reguezla do Sê.o C rlstovo.o, 
Ohedr\14, aatabeltelc:lo á r ua o.. tront.a.r por um la.do cor,:~ o pre~ de teltlo platlbanda. ~cmdo na tB• 
tol!na lofllehado la:?.O . O te rmq d lo n . •o ~ pelo ou~r<> qotn o <lt cba.d no prlmelro pavimento 
l~al re~roaclu a !UI ~ lla~ço • n. .-.. A ~ terrenl' 0 prcdio quatr o J;lnelas c\ e peitoril e no u
ma:·c•Cio o prazo de UI d!u p~ da!ll~Cla no ~tado 0 ,~lor de "'.s . gundo pavimento QUI!.tro portu 
~ })3bll~taf6'111 d a e:ec11t.c>ai <I~· 45:00()f000. _ Prodlo terrop Ji : o sob ciMOda qom grDdll de ferro, 
ll!(na40 o dia · da J u lh o p&ll, 111 i rua Pu.1o& de DarTOio n. .;o, ~ntrada por ambo1 oe l dos co{IJ 
usemblê\a de credora&: • n~~ .. . portt.o ele madeira, ~endo um do 
dos lllndlcot o . Soar,.. ,11 01&,. tm ue.la do .... :ptrlt.o Santo. edl· lngressq para o prlm~iro pavl!)leu. 

l\IQnual A\T P lntoo - hlo tlQA4t no a.lltlhf\m•nt.o d.r. rua, to e o ovtro de ingreuo para 05· 
JUII!I da 1• va.ra tol dt"erer.&d6 & tendo n r. f6Cha.da. u~a porta e cada de alvenaria e cimento com. 
talencl& ue )l~uel ,AiivM P lli.WI u mt Janela, $)0Thde.e ae madeira.. o pii!O dt ferro. de aeesso a vara.n
~•tal>elec1dll • r u1, Voh.Jn~ariOII beira<! a «Sil l!en te, coberto de teloba.t da, q u• e oollert. . dando para a 
qa J'a-trla. Na, em faaa do q ue tlpo frr.nc6$, OoiUtruçA.o ILI\tlga metmfl divers;..e J'<lrt.aa. Oonatru. 
requererA.m Cafloe P~e.l~r. lll ela.. ck tront~ IS4I ç!Jolo, precl..o.t~ndo çl\o e~t~ bnlxo vt.a • u1e!a • ew ti~ 
cnqoru ,\'Ol d.uplleatr. cie , • • , • . ele rcparos, dividido em dua.t 110.~ m~ front11) . porta.la P runroo• • oo-
1 :16'1-8000. o ~e~mo lesa.l retroa.• IM, UJl1& o.loov-. • uro quAr~ fo:r- beJrt.oe com t!1lh1u1 tipo trllJiçh, 

Dl!l EDUCAÇAO IJIU a. 23 de Me.rço. man;acw 0 r&doe • ~alhad04, bam como medlndll de 11\rgura na trent.o 7 

CULTUR •IS pxazo d.e 2~ d la.s na.ra a s h•blll· cor~M: oo2111'lb& ladrlll:la~ • metr01 ' :10 ce· "·notros. na ez. 
··~~~J~~~~-~~.~~~~.~~~~---d---~-- ·--~~--~.~~~~ 
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17 de ato de 1935. 

Exmo. Snr. Dr. Evariste de Moraes. 

Rua Buenos Ayres, 17- 32 andar- . ala 32. 

Ref: Inquerito admlnlslrativo ins
taurado contra Adao Gomes de 

Almeida. 

De ordem do sr. Presidente da Comm1ssão desl -

nada por portar!, de 5 de Abril prox1mo findo da Supe

rlntendenc1 Geral desta Comp nhla araynos termos das 

Instrucções do Conselho Nacional do Trabalho, de 5 de Ju

nho de 1933, apurar em lnquerlto administrativo a falta 

grave imputada ao Inspector V, Adão Gome~~ Almeida, 

commun1co a V.Exa. que a refer1d Commlssão desl ou a 

proxlma terça-feira, 21 do corrente mez, ás 15 horas, 

para tomar os depoimentos das testemunhas arroladas no 

edital de 15 do citado mez de Abril, publicado por 3 ve

zes no "Jornal do Brasil". 

I 
• I 

J .. 

Cordlaes saudações, 

M cyr de c. Clntra. 
s retario da Commtssao 
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PÔST AL ADDRESS 
CAIXA DO CORREIO, 1$71 

TELEORAPHIC A.ODR!SS, CATALON • RIC 
CODES: LIEBER, A I. A. B . C. 5TH. EDITIOrt. 

WESTERH UNION, BENTLEY'S. SCOTT. 
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TECEPHOHE ••• - ~I 
I 

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

Letter· No. 
Filn No. 

RUA MARECHAL FLORIANO PElXOTO, 168. 

R io de Janeiro, 18 de Maio de 1935. 

I11mo. snr. Dr. Henrique Vile1la dos santos 
Rua Dr. Aristides Lobo n2 2 - app. 23. 
N ' e s t a. 

Na qualidade de presidente da commissão nomeada 
pela Superintendencia Geral desta Companhia para instaurar 
inquerlto administrativo afim de apurar a procedencia da 
falta grave - abandono do serviço sem causa justificada 
(art. 54 letra "f" , do decreto n2 20.465, de 12 de Outu
bro de 1931) - imput ada a Adão Gomes de Almeida, inspector, 
chapa V, convido V .s . a comparecer, na proxima ten:;a·f~ira, 
21 do corrente ás 15 horas, na séde desta Companh!a, a a
ven1da~Marechai Floriano n2 168, 22 andar, na secçao de Le
gislaçao Soc!al (Secretaria Legal), para o fim de, como tes
temunha, depor no citado inquer1to. 

Saudações, 

Alcib1ades Delamare 
Presidente da Comm1ssão 

Sciente; (} r--:-
R1o, lo de ~a.. de 1935. 

Jfmf!FfJJia.cff/a;;Ji;~ 
AD/JFC. / 

t 

I 
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POSTAL ADDRESS 
CAIXA DO CORREIO. 671 
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TELEGRAPHIC ADDRESS, CATALON -RIO 
CODES: L!EBER( A I. A. B. C. 6TH. EDITION 

WESTERN UN ON, BENTLEY'S. SCOTT. 
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4/~ 
TELEPHON~ No. 4040 Norta f 

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

Letter No. 
. File No. 

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168 

Rio de Janeiro, 18 de Maio de 1935. 

Illmo. snr. Francisco de Almeida cruz 
Rua Itinguy ne 61 - Madureira 
N ' e s t a. 

Na qualidade de presidente da Comm1ssão nomeada 
pela Superl.ntendenc1a Geral desta Companhia para instaurar 
1nquerito administrativo afim de apurar a procedencla da 
falta grave - abandono de serviço sem causa justificada 
(art. 54 letra "f", do decreto ns. 20.465 de 1a de Outu
bro de 1931) - imputada a Adão Gomes de Aimeida; inspector; 
Chapa v, convido,v.s. a comparece~! na proxima te~a-f~ira; 
21 do corrente as 15 horas, na seae desta Companhia, a a
venida.Marechai Floriano n2 168, 22 andar, na Secção de Le
gislaçao Soclal (Secretaria Legal), para o fim de; como tes
temunha, depor no citado inquerito. 

AD/ JFC. §I= ::::;;_ 
( 

Saudações; 

Alcibiades Delamare 
Presidente da Commissão 
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WESTERN UNIOH, BEriTLEY'S. SCOTT. 

,.. 

~· 

ttLEPHOH< Ho. 4040 HO~ • 

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

Lotf.c..w No . 
ll'ile No. 

., 
' , 

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168. 

Rio da Janeiro, 18 de Maio de 1935. 

Illmo. Snr. Sidney Mallyon Town 
Rua Buarque de Macedo - Edificio Laport 
N ' e s t a. 

Na qualidade de presidente da Comm1ssão nomeada 
pela Superintendencia Geral desta Comtanhia para instaurar 
inquerito administrativo afim de apurar a procedencia da 
falta grave - abandono do serviço sem causa justificada 
(art. 54, letra "f'' do decreto n2 20.465 de 12 de Outubro 
de 1931) - imputada a Adão Gomes de Almeida, inspector, 
chapa V, convido-o a comparecer, na proxima terça-feira, 
21 do corrente, ás 15 horas 1 na séde desta Companhi~, á 
avenida Marechal Floriano n~ 168, 22 andar, na Secçao de 
Legislação Soci~l (Secretaria Legal), para o fim de, como 
testemunha, depor no citado inquerito. 

Sciente, 

Rio, de 

Saudações, 

Alcibiades DelamareN 
Presidente da Commissao 

de 1935. 

AD/JFC. Declaro que o snr. S1dney Mallyon Town acha-se 
ausente do Pa1z em goso de ferias devem o regressar na 2a. 
quinzena de Ages to. d't.. . ,) A • A ~ __...., 

~l.w~ad atlrt; 
Perupt. da Ftsc 1 ao 
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TERMO DE ABERTURA 

Aos vinte e um dias do mez de Maio de mil nove

centos e trinta e cinco, a commissão nomeada pela Superl -

tendencia Geral de "The Rio de Janeiro Tramway ~ Light and 

Power Co . Ltd", para apurar em inqueri to administrativo a 

falta grave imputada a Adão Gomes de Almeida, Inspec Or 

V, do Departamento do Trafego; decorrido o prazo de 30 dias 

da publicação do edital de quinze de Abril ultimo, intiman

do o accusado a comparecer perante a dita commissão, e no

tificado, por carta de dezesete do corrente mez, seu advo

gado Dr. Evaristo de Moraes (como consta destes autos); 

e não havendo comparecido o accusado, nem seu advogado; nem 

tampouco o advogado ou representante do syndicato a que per

tence, reuniu-se numa das salas da Secção de Legislação So

cial da Secretaria Legal, no predio numero cento e sessenta 

e oito da avenida Marechal Floriano; segundo andar, a refe

rida Commissão, resolvendo ouvir os depoimentos das teste

munhas que compareceram, pelo que se lavrou o presente ter

mo que ~~e devidamente assignado • 

Dr. Henrique Vilella dos Santos, brasileiro, ca

sado, residente á rua Aristides Lobo n2 2 apartamento 23, 

sabe ler e escrever, assistente do Superintendente da Fis

calisação do Departamento do Trafego, com cerca de quatro 

annos de serviço na Companhia, promette dizer a verdade. 
N I Inquirido pela Commissao respondeu: que, de facto, desde o 

dia 19 de Dezembro de 1934, isto é ha cinco mezes precisa

mente; o Inspector V, Adão Gomes de Almet da, não comparece 

ao serviço ; que o accusado nem se acha ausente em gozo de 
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l1cen;a, nem justificou até hoje sua ausenc1a por mot1~ 
de molestia, eXhib1ndo; como é de lei, o competente attes-

tado medico; que, o accusado 8a 23 de Janeiro do corrente 

anno foi notificado no Boletim do Departamento; digo do 

Boletim da Fiscalisação do Departamento do Trafego, a com-

parecer; dentro de 48 horas, perante seus superiores hierar

chicos, afim de justificar a sua ausencia ao serviço desde 

19 de Dezembro de 1934; que no dia immediato, a 24 de Ja

neiro, novamente foi notificado, no mesmo Boletim, a com

parecer perante seus chefes dentro de 24 horas; que, não 

tendo attendldo á notificação, a 25 de Janeiro foi suspen

so por 10 dias; que, a 5 de Fevereiro do corrente anno; 

novamente foi notiflcado a comparecer, dentro de 48 horas, 

perante a chefia da Fiscalisação do DepEttamento do Trafe

go, notificaçro essa feita em Boletim; que, no dia immedia

to; 6 de Fevereiro, foi reiterada, no dito Boletim a noti

ficação de seu comparecimento, dentro de 24 horas; QJe; 

não tendo comparecido; no dia 7 de Fevereiro foi suspenso 

por 20 dias; que, a 27 de Fevereiro; pela teeceira vez foi 

notificado no Boletim da Fiscalisaçm do Departamm to do 

Trafego a comparecer perante ella dentro de 48 horas; afim 

de justificar a sua ausencia prolongada'; sem qualcper es

clarecimento sobre os motivoà determinantes dessa situação; 

que; a 28 de mesmo Fevereiro; no Boletim do Trafe~ foi fei

ta nova notif1caçro de seu compareci mE!l to dentro do 24 horas; 

que, não obstante essas notificações, o accusado nem compare

ceu á presen~~ de seus super1ores hierarchicos; nem enviou 

qualquer attestado medico justificando a sua ausencta, nem 

solicitou licença; que, diante dessa situaçãO irregular do 

accusado, a 5 de Abril do corrente anno foi suspenso para 

ser submettido a inquerito administrativo; que de 11 de Marçe 

a 30 do d1to mez, diariamente; no Boletim da Fiscalisação do 

Trafego; foi o accusado notificado; digo no Boletim do Tra-
... X' 

fego constou ausencia sem justif1caçao do accusado. Nada 



mais lhe foi ,perguntado. Lido e achado conforme vae este 

depoimento assignado pela testemunha e pela Commissão. 

Francisco de Almeida Cruz, portuguez, casado, 

residente á rua Itinguy n2 61, sabe ler e escrever, en

carregado da escala de fiscaes da Fiscalisação do Depar

tamento do Trafego, com dezenove annos de serviço na Com

panhia, promette dizer a verdade. Inquirido pela Commis

são, respondeu: que, de facto, ~ desde o dia ·19 de Dezembro 

de 1934 o Inspector V, Adão Gomes de Almeida, não comparece 

ao serviço, sem haver, nesse lapso de tempo, apresentado o 

attestado medico, justificando sua ausencia; que realmente, 

o accusado foi seis vezes notificado no Boletim da Fisca

llsação do Departamento do Trafego, a comparecer, perante 

selis superiores hierarchicos, não o temdo feito, pelo que 

foi duas vezes suspenso; uma a 25 de Janeiro do corrente 

anno por 10 dias e outra a 7 de Fevereiro tambem do corren-

te Anno por 20 d1as; que, de 12 a 30 de Março constou no 

dito Boletim o nome do accusado como ausente; sem justifi

cação desse ausencia; q1e, a 5 de Abrtl foi elle, accusado, 

pela terceira vez suspenso para instauração de inqueritoadm1-
• nistrat1vo; que, o accusado, no mez de Dezembro do anno 

passado, antes do dia em que se ausentou do serviço; compa

receu a presença do Superintendente da Fiscalisação e lhe 

disse que por motivos particulares, 1a deixar de comparecer 

alguns dias ao trabalho; que, em .virtude desse pedido do 
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accusado, o Sr. 

tar do Boletim, durante alguns dias; ausencia de Adão Gomes 

de Almeida por motivo de molestia (doente); que, passados 

alguns dias; foi retirado do Bo~etim a nota de ausente por 

doença; que, afinal; a 23 de Janeiro, foi o accusado pela 

primeira .vez notificado a comparecer perante seus 91 periores 

hierarchicos no praso de 48 horas para justificar a sua au

sençia. Nada mais lhe foi perguntado. Lido e achado con

forme, vae devidamente assignado pela testemunha e pela Com-

missão. / § 
r~d~~~---' . 

fi'Á~dt<- dd~ ?;ff;:-.o j4-f!o/!t' 

TERMO DE NOTIFICAÇÃO 

Aos vinte e um dias do mes de Mal. ode mil nove

centos e trinta e cinco, tomando conhecimento a Commissão 

de Inquerito da communicação de se achar ausente do paiz, 

em gozo de férias, a testemunha Sidney Mallyon Town, resol

veu notificar para substittuil-a o Sr. José Bento Fernandes , 

o qual, achando-se presente, se promptificou a prestar im

mediatamente o seu depoimento, pelo que se lavrou es t e ter

mo que vae devidamente assignado; ~ela Commissão. 
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"' DECLARAÇAO 

Declaro que o Inspector V,AdaÕ Gomes de Almeida, está
ausente do serviço, desde 1° de Março de 1935 sem just1-

"' f1caçao. 

Rio 21 de Maio de 1935 

Rua Hermengarda 171 casa 13 ( Meyer ) 

I 

. 
) 
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3a. testemunha 

José Bento Fernandes, brasileiro, casado, residen

te á rua Hermengarda 171; casa 13 no Meyer, sabe ler e escre- , 

ver, escripturario do Departamento do Trafego, com cerca de 

vinte annos de serviço na Companhia, promette dizer a verda

de. Inquirido pela Commissão, respondeu; que;t o Inspector 

V, Adão Gomes de Almeida, realmente está ausente do servtço, 

sem justificação; quer attestado medico, quer licença; desde 

o dia 12 de Março do corrente ·anno; que o accusado foi chama

do por n~$i; digo notificação formal no Boletim da Fiscalisa

ção do Departamento do Trafego a comparecer para justificar 

sua ausencia desde Dezembro do anno passado; que, apezar 

dessas notificações, nunca comparecer; nem mandou justifica

ção; que, de 12 a 30 de Março ultimo constou no dito Boletim 

da Fiscalisação do Departamento do Trafego n nome do accusaoo 

.. 

como ausente,sem justificação; que, devido a esses factos; 

foi o accusado suspenso para ser submettldo ao presente in

queri to; que, no mez de Dezembro do anno passado'; o accusado 

compareceu á presença do Superintendente da Fiscalisação e 

lhe disse que la ausentar-se por uns dlas por motivo de mo

lestia; que, realmente, durante alguns dias figurou no Bole

tim o nome do accusado como ausente; por doente; que, afinal 

a 23 de Janeiro, foi elle, accusado '; notificado no di to Bole

tim; a comparecer á Fiscalisação; no prazo de 48 horas; aflm 

de justificar sua ausencia desde 19 de Dezembro; que, no 

dia immed1i.to; a 24 de Janeiro; nova notificação foi felta; 

que~ não comparecendo o accusado; no Boletim de 25 de Janeiro 

fol elle suspenso por 10 dias; que a 5 de Fevereiro foi pela 

segunda fez notificado a comparecer dentro de 48 hora á pre

sença da chefia da Fiscalisação; afim de justificar a sua 

ausencia; que a 6 de Fevereiro no Boletim da Fiscalisação 

do Trafego foi repetida a notificação de seu comparecimento; 

que, ainda desta vez~ não attenàendo a notificação; foi o 
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foi o accusado suspenso por 20 dias; que; pela terceira vez; 

foi elle notiflcado a comparecer perante a chefia da fisca

lisação do Trafego; afim de justificar sua ausencia, nos 

Boletins de 27 e 28 de Fevereiro do corrente anno; que; de 

1~ a 30 de Março, como já disse, seu nome, delle accusado, 

figurou no dito Boletim como ausente, sem justificação; 

que, finalmente, a 5 de Abril do corrente anno foi suspenso 

para ser submettido ao presente inquerito administrativo. 

Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado con

forme vae devidamente assignado. 

~/ta râ( ~d-~ /be} 
~L·o 7~~ro7f· 

I~ 

) 
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~ERMO DE ENCERRAMENTO 

Aos vinte e um dias do mez de Maio de mil nove

centos de~ digo e trinta e c1no~ na sala da Secção de Le

gislação Social da Secretaria Legal de "The Rio de Janeiro 

Tramway; Light and Power Co. Ltd" , á avenida Marechal Flori

ano Peixoto 168; 22 andar , presentes os membros da Commis

são de Inquert to ; 

) - Considerando o não comparect rrento do accusado 

embora notificado em editaes, como consta das peças deste 

processo; 

b) - Considerando ainda a ausencia do dr. Evaris

t~ de Moraes, convidado, por carta da Commissão, a compare

cer, afim de assistir ao depoimento das testemunhas, inqui

rindo-as, se entendesse de fazel-o, comopatrono do accusado; 

c) - ~onstderando alem diqso a ausencia do advo

gado óu representante do syndicato a que porventura pertença 

o accusado; 

d) -Considerando por fim sufficientes para o es

clarecimento da verdade os depoimentos prestados pelas tres 

testemunhas arroladas; 

RESOLVE a Commissão de Inquerito dar por f.lndo 

a phase instrutiva deste inquerito, abrindo desde já vista 

dos autos ao accusado ou ao seu representante legal, pelo 

prazo de 10 dias , para apresentação de suas ra7,Ões de defe

za. Resolve ainda appensar aos presentes autosos documentos 

colligidos pela dita Commissão . 

Rio de Janeiro, 21 de Maio de 1935. 
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Rio de Janeiro, 24 de Maio de 

Illmo. nr. Dr. Evariste de Moraes, 
Rua Buenos Ayres, 17 - 3~ andar - sala 32. 

Ret: Inquerito administrativo instau
rado contra Adao Gomes de Almeida. 

De ordem do sr. Presidente da Commissão de

signada pela Superintendencia Geral desta Companhia pa

ra, nos termos das Instrucções baixadas pelo Con~elho 

Nacional do Trabalho a 5 de Junho de 1933, apurar em in

querito administrativo a falta grave i~putada a Adão Go

mes de Almeida, Inspector "V", venho communicar a V .s., 
para os devidos rins, em additamento á minha carta de 17 

do corrente mez, que foram tomados na 3a. feira ultima, 

dia 21, os depoimentos das testemunhas arroladas no edi

tal de 15 de Abril prox1mo findo, tendo a referida Com

missão resolvido abrir desde logo vista dos auto~ ao ac

cusado, ou ao seu representante legal, pelo prazo de lO 

dias, para apresentação das suas razões de defeza. 

Cordiaes saudações, 

• 

J. 



TERMO DE VISTA Á COMMISSÃO 

Tendo expirado hontem o prazo concedido a Adão 

Gomes de Almeida para apresentar suas razões de defeza no 

presente 1»rocesso de 1nquer1 to adm1n1s·trati vo; faço os au

tos conclusos á Comissão. 

Rio de Janeiro; 5 de Junho de 1935. 

/ 

~~ 
Mo~ de c.cintraN 

secretario da commissao 

'• 

I 

) 



Folha de antecedentes de 
N 

ADAO GOMES DE ALMEIDA 

Inspector V 

1~)- Entrado em 22 de Dezembro de 1920 - Reg. 1306 

1920 - Teve 3 fal~s de passageiros em uma fiscali
zaçao. 

1921 - Teve 18 faltas de pas~ageiros em 9 differen
tes fiscalizaçoes. 

Recusou registrar 3 passagens. 

2~)- Demittido em 20 de Abril de 1921 - Por recusar regis 
trar passa -

3~)- Reentrado em 8 de Março de 1922 - Fiscal 21 

1922 - Fiscalizou carro com relogio errado. 
1923 - Sahiu adiantado do districto. 

Nao acompanha mot. em signal electrico. 
Deixou passar carro sem fiscalizar. 

1924 - Discutiu c/collega em serviço de Desp. 
1925 - De mot. deu sahida s/signal do conductor e se

nnora embarcando quasi cahiu. 
De mot. em viagem de recolher trocou o itinera

rio. 
De mot. carro descarrilou jogo da frente devido 

parafuso cahir sobre trilhos indo de encon
tro a outro parado havendo avarias de parte 
a parte. 

De mot. adiantado 7 minutos. 
De mot. alcançou uma senhora pelo lado do estri 

bo cahindo a mesma ao sólo (N/C). 
1926 - De mot. causou encontro. 

Ret1rou-s~ adiantado uma hora do serviço. 
Recuou o carro sem mudar as manivellas. 
De mot. encostou o carro levemente na rectaguar 

da de omnibus. -
Mau serviço na linha abandonando o carro na es

taçao e mal tratamo o "manobra" ao ser obser 
vado. -

De mot. abandonou o carro no ponto para ir to-
mar café. ~ 

De mot. foi de encontro o automovel nao havendo 
avarias. 

De mot. estava fumando no ponto atrazando a ma
nobra. 

De mot. estava fumando em serviço e sendo obser 
vado pelo despachante respondeu !6ra de ter= 
mos. 

De mot. fez mau serviço na linha atrazando o 
carro da tabella 512, 3 minutos, e sendo 
observado pelo despachante não respondeu em 



1926 

1927 

1928 

- I -
termos. 

De mot. descarrilou o carro em curva (N/C). 
De mot. fez mau serviço no controller. 
De mot. causou encontro pela rectaguarda 

de outro carro. 
Av.ançou slgnal da Estrada de Ferro com machl

na em manobra • 
- De mot • auto deu esbarro no seu carro. 

carro com auto (N/Cl. 
Fez cnave para si nao a encostando direito 

resultando o carro pular para a recta. 
Trocou o itlnerarlo do carro e supprlmlu uma 

viagem. _ 
De motornelro entregou carro ao Despachante nao 

allegando qual o motivo. 
De mot. seu conductor machucou-se com carrinho 

de mão ao lado da entre-linha. 

-De mot. ao atravessar cruzamento guarda fechou 
o slgnal dando pequeno encontro com auto. 

Lendo o jornal deixando passar carros por fis
calizar. 

De mot. nao parou o carro para o conductor es
piar o cruzamento da Estrada de Ferro. 

De mot. ao recuar o carro deu pequeno esbarro 
em reboque parado com pequenas avarias. 

Por estar dob~ndo entregou o carro a Inspector 
sob allegaçao de dôr corporal. 

- De mot. deu o conductor sahida com criança em-
- barcando que cahlu e fracturou uma perna. 

Nao notou conductor registrar passagens em relo-
gio trocado. _ 

De mot. auto-caminhao chocou-se com seu carro pa 
rado s~m a varias. -

De mot. nao diminuiu a marcha para o collega fis 
calizar. -

N 

1928 - De mot. com falta de attençao ao serviço avariou 
o carro. 

De mot. wagon descarrilou por causa de paral1epi 
pedes. -

De mot. fez mau servi~o no slgnal electrico en
trando com wagon em linha singela sem esperar 
o carro de linha. 

1928 - De mot. descarrilou reboque na entrada da chave. 
Fiscalizou carro com relogio errado~ 
Em palestra 25 mts. com chauffeur nao fiscalizou 

os carros. 
Faltou ao serviço 21 vezes. 
Teve 23Natrazos. 
suspensao 16 vezes em 30 dias. 
Reprehendldo 35 vezes. 

4~)- Transferido em 1~ de Fevereiro de 1931 para Inspector v 
1932 - Retirou-se adiantado do seu dlstrl~to. 

Ogservou o fiscal com pouca educaçao. 
N~o observou o Despachante em termos. 
Nao foi encontrado em seu dlstricto de 11.00 ás 

13.30. 
carro vinha com viagem da Estrada de Ferro e man

dou virar para Barcas no melo da viagem. 
Observou o Desp. 89 com modos poucos delicados. 



Durante o tempo em que o trªfego esteve desvia-
N do na praça Tiradentes~nao foi visto no local. 

Nao compareceu por occasiao de trafego desviado 
no seu districto em virtude de incendio. 

Fiscalizou em casa errada. 
censurou o serviço do Inspector Geral. 
Fez rubrica invertida. 

Em 23 de Janeiro de 1935 - Notificado a comparecer no 
praso de 48 horas. 

IDn 24 de Jareiro de 1935 - Notificado a comparecer no 
praso de 24 horas. ,., 

Em 25 de Janeiro de 1935 - SjtSPENSO 10 DIAS POR NAO TER 
OBEDECIDO A NOTIFICAÇl5 DO COMPARECIMEN 'IO DEN
TRO DO PRASO DE 48 HORAS PUBLICADO EM BOLETIM NO 
DIA 23/1/1935. 

Em 5 de Fevereiro de 1935 - Notificado a comparecer no 
praso de 48 horas • 

Em 6 de Fevereiro de 1935 - Notificado a comparecer no 
praso de 24 horas. 

Em 7 de Fevereiro de 1935 - SUSPENSO 20 DIAS PELO MESMO 
MOTIVO. -----

Em 27 de 11'evereiro de 1935 - Notificado a comparecer no 
praso de 48 horas. 

Em 28 de Fevereiro de 1935 - Notificado a comparecer no 
praso de 24 horas. 

5a)- Em 5 de Abril de 1935- Instaurado inqqerito administra
- tivo. 

( 
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Tempo de Serviço de 
,., 

ADAO GOMES DE ALMEIDA 

Folha C-5 - chapa V 

a)- CADERNETA Na 8.620: 

b)- Portuguez - Solteiro 

c)- Filho de Norberto Gomes de Almeida e Angelina Rosa Soares 

d)- Nascido a 9 de Fevereiro de 1897 

e)- Residente á Rua Leandro Martins Na 70 

1a - Admittido no Dept. do Trafego a 22 de Dezembro de 

1920, como conductor, percebendo o salar1o de $650 por hora. 

2a - A 1a de Fevereiro de 1921 passou para $750 por ho-

ra. 

3a - Demittido a 20 de Abril de 1921 . 

4a - Readmittido a 8 de Março de 1922 no mesmo Departa-

mento, como fiscal, percebendo o salar10 de $800 por hora. 

5a - A 16 de Março de 1923 passou para $950 por hora 

6a -A 1 Dezembro de 1923 " " $950 " 11 

7a - A 16 de Março de 1925 " 11 1$000 " " 
8a -A 1 de Junho de 1925 " " 1$100 " " 
9-'l - A 16 de Março de 1927 " " 1$150 " " 

10,g, - A 1 de Janeiro 1929 " " 1$400 " " 
ll,Q - A 16 de Março de 1929 " " 1$450 " 11 

12-'l - A 16 de Março de 1930 " " 1$500 " " 
13a - A 1 de Fevereiro de 1931 passou a Inspector com o 

sa1ario mensal de 550$000. 
1~ - A 5 de Abril de 1935 fol suspenso para inquerito 

adminlstrativo. 

Tempo total de serviço até 5 de 
Abril de 1935 - 13 annos,4 mezes,25 dias 



RELATO RIO --- -----

Exmo . Snr . Superintendente Geral de "THE RIO DE JANEIRO 

TR.AJ.!JiAY, LIGH'l' & POV'IER CO. LTD". 

A commissão por v. EXcia. designada para apu

rar em 1nqueri to administrativo a falta grave - abando

no de servi o sem causa ustificada ca 

tra "f" do art. 54 do Decreto na 20.465 de 1a de Outu

bro de 1931 - imputada ao Inspector "V" do DeJl'.rtamento 

do 'l' rafego ADÃo GOMES DE ALMEIDA, concluidos seus traba

lhos, vem apresentar a v. Excia. seu relatorio final :-

la) - Na Portaria LC-39, de 5 de bril proximo f1n-
,.. 

do, designou v. Excia . a conmissao infra-assignada para 

instaurar o dito 1nqterito, de vez que o ns ector ~ 

ADÃO GO:MES DE ALMEIDA desde 20 de Dezembro de 1934, ·~ 

causa justificada, de1Xára de com recer ao serviço; 

2a) - Reunida a commissão a 9 do mesmo mez de Abril, 

lavrado o auto de sua installaçâo (fls.~), ficou delibe

rado - nos tennos do art. 2a das Instrucções de 5 de Ju

nho de 1933 do venerando conselho Nacional do Trabalho -

fosse enviada ao accusado a devida notificação para com

parecer ao inquerito administrativo, ou para fazer-se re

presentar pelo seu advogado , ou pelo advogado do Syndi

cato a que por ventura pertencesse, como lhe faculta a 

lei (art . 53 do Decreto na 21.081}; 
,.. 

ll de Abril foi expedida a notificaçao em 

apreço, como consta do documento de folhas f . 
o funcciomrio encarregado de proceder á notifi-

.... 
caçao certificou o seguinte :-

• 
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- n certifico que, em cumprimento das ordens do 
... 

Snr. Presidente da commissao de Inque ri to, 

me dirigi á rua Leandro Martins na 70, afim 

de intimar o Snr. ADÃO GOMES DE ALMEID nos 

termos da carta retra, sendo infornado de 

ue o mesmo alli não reside. Procurei-o ain

da. nas ruas camerino 75 e 80 e Senhor dos 
,., 

Passos 88, nao o encontrando em nenhum desses 

si tios, onde ninguem me poude dar indica ão 

go seu paradeiro. Rio de Janeiro, 12 de 

Abril de 1935. (a) JO~ DE F'REIT S COELHO."-. 

Á vista disso, resolveu a commissão - nos 
,., 

termos do art. 5a das Instrucçoes do conselho Nacional 

do Trabalho - proceder á intimação do accusado por edi-
,., 

taes publicados no orgao official da "Caixa de posen-

tadoria e Pensões das cias. Light e Jardim Botanico e 

S • A • d u Ga.z." • ( fl s • '! ) . 
o di to e d1 tal foi publicado no "Jorral uo 

Brasil" de 16 e 17 de Abril e lO de Maio {fls. 4'tl ~ 
~), sendo do teor seguinte :-

- " A commissão nomeada pela superint end encia 

Geral de The Rio de Janeiro Tramway, Light 

& Power company, Limi ted'' para instaurar 

inqu:rito administrativo, afim de apurar a 

procedencia da falta grave - abandono de 

serviço sem causa justificada (art. 54, le

tra. "F", dO decreto na 20.465, de lA de OU

tubro de 1931) - imputada a dão Gomes de 

lmeida, inspector, chapa v, vem, pelo pre

sente edital, nos termos do art. 5a das Ins

trucções baixadas a 5 de Junho de 1933 pelo 

conselho Nacional do Trabalho, intimar o mes-
... 

mo inspector dao Gomes de Almelda, a compa-
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recer, dentro do prazo de 30 dias, a contar da 
... 

data deste edital, perante a referida commissao, 

na séde da companhia, á Avenida Marechal Floria

no na 168, 22 andar, ás 15 horas, para o fim de 

prestar declarações, sendo que, para depôr no in

q~ri to, foram arrolados como testemunhas os snrs. 

Sidney Mallyon Town, nr. Henrique Vilela dos san

tos e Franc1S co de Almeida cruz., e podendo o inti

mado se fazer acom}anhar de seu advogado ou de 

advogado ou representante do syni ic a to a que per

tencer. 

Rio de Janeiro, 15 de Abril de 1905. - (a) Alci

biades Delamare, Presidente, Antonio Gallotti, 

Vice-Presidente, Moacyr de c. Cintra, secretario "-. 

4Q) - Chegando ao oonhecimento da commissão que o 

·Dr. Evaristo de Moraes era advogado do accusado, resol

veu ella, antes de dar inicio á inquirição das teste

munhas, convidar o dito causidico a comparecer ao inque

rito administrativo, afim de defender os direitos de seu 

constituinte. 
,.. 

17 de Maio dirigiu a commissao a seguinte 

carta áquelle 1llustre jurista :-
N 

- " De ordem do sr. Presldente da commissao designa-

da por portaria de 5 de Abril proximo findo da 

Superintendencia Geral desta companhia para, nos 

termos das Instrucções do conselho Nacional do 

irabalho, de 5 de Junho cie 1933, apurar em inque

rito administrativo a falta grave imputada ao 

Ins~ ctor v, ADAO GOMES DE AI..MEIDA, communic o 

v. EXa. que a referida commissão designou a pro

xima terça-feira, 21 do corrente mez, ás 15 ho

ras, para tomar os depoimentos das testemun s 

arroladas no e di tal de 15 do citado nez de bril, 
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- " publicado por 3 vezes no "Jornal elo Brasil".- ' . 

5a) - Intimadas as testemunhas arroladas na 

respectiva acta. de installação (fls. 2/;v,;r,;t,;a), 

deu-se inicio, a 21 do mesmo mez de Maio, ~ inquiri-
N 

çao das rre smas. 

Vejamos o que cada uma dellas diz a respei

to da falta grave imputada ao a c c usado : -

a) -A primeira, Dr. HENHI~UE VILELIA DOS .3ANTOS, 

assim se exprime :-

- " de facto, desde o dia 19 de Dezembro de 1934, 

isto é, ha cinco mezes precisamente, o rns-
N N 

pector v, ADAO GOMES DE ALMEJ:DA, nao compare-

ce ao serviço ; que o accusado nem se acha 

ausente em goz,o de licença, nem jus ti ficou 

até hoje sua ausencia por motivo de rnolest1a, 

exhibindo, como é de lei, o competente attes

tado medico; que, o accusado a Z3 de Janei

ro do corrente anno foi notificado no Bole

tim do Departamento, digo do Boletim da Fis

cal:lzação do Departamento do 'rrafego, com

parecer, dentro de 48 horas, perante seus 

superiores hierarchicos, afim de justif icar 

a sua ausencia ao serviço desde 19 de Dezem

bro de 1934 ; que no dia 1mn:ed1a to, a 24 de 

Janeiro , novamente foi notificado, no mesmo 

Boletim, a comp3.recer perante seus cre fes 
N 

dentro de 24 horas; que , nao tendo attendido 

~ notificação, a 25 de Janeiro foi suspenso 

por 10 dias ; que , a 5 de Fevereiro do corren

te anno, novarrente foi notificado a com}Sre

cer, dentro de 48 horas, perante a crefia da 

Fiscalização do Departamento do Trafego, no

tificação essa feita em Boletim; que, no dia 

immediato, 6 de Fevereiro, foi reite~dda, no 
/ 
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- " di to Boletim a notificação de seu compareci-
.., 

mento, dentro de 24 horas; que, nao tendo 

comparecido, no dia 7 de Fevereiro foi sus

penso por 20 dias; que, a 27 de Fevereiro, 

pela terceira vez foi notificado no Boletim 

da .ll,iscalisação do Departamento do Trarego 

a comp:~. recer perante ella dentro de 48 hor s, 

afim de justií"lcar a sua ausencia prolonga

da, sem qualquer esclarecimento sobre os mo

tivos determinantes dessa situação; que, a 

28 do mesmo Fevereiro, no Boletim do Trafego 
.., 

foi feita nova notificaçao de seu comp:1 reci-

mento dentro de 24 horas; que, não obstante 

essas notificaçÕes, o accusado nem comp3.receu 

á presença. de seus SU:IE ri ores hierarcnicos, 

nem enviou qualquer attestado medico justifi

cando a st.a ausencia, nem oolicitou licença; 

que, diante dessa situação irregular do accu

sado, a 5 de bril do corrente anno foi sus

~nso para ser submettido a irqueri to adminis

trativo; que de 1sa. de Março a 30 do dito mez, 

diariamente, no Boletim da Fiscal1Sação do 

Trafego, foi o accusado notificado, digo no 

Boletim do Trafego constou ausencia sem justi

ficação do accusado "-. 

b) - A segunda, FRANCISCO D~ ALMEIDA CRUZ, nestes 

termos se manifesta :-

- " desde o dia 19 de Dezembro de 1934 o Ins}2 ctor 
N tiW 

V, ADAO GOMES DE AilJ.EIDA , nao COIDJB. rece ao 

serviço, sem haver, nesse lapso de tempo , pre

sentado o attestado medico, justificando sua 

ausencia; que realmente, o accusado foi seis 

vezes notificado no Boletim da Fisc&lisação 

do nep:~.rtamento do Trafego, a comparecer, pe-
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N 

- " rante seus su}:eriores h1erarch1cos, nao o 

tendo feito, pelo que foi duas vezes suspen

so, uma a 25 de Janeiro do corrente anno 

por lO dias e outra a 7 de Fevereiro tambem 

do corrente anno por 20 dias; que, de 1~ a 

30 de Março constou no dito Boletim o nome 
,. 

do accusado c orno ausente, sem Jt.s t1ficaçao 

dessa ausen ela; que , a ó de Abril foi e lle , 

accusado pela terceira vez suspenso para ins-

"' tauraçao de inquerito administrativo; que, o 

aceusado , no rre z de Dezembro do anno passado, 

antes do dia em que se ausentou do serviço, 

compareceu a presença do Superintendente d 

FiscaJ.isação e lhe disse que por motivos par

ticulares, 1.a deixar de comJ:S.recer alguns dias 

ao trabalho; que, em virtude desse ~dido do 

accusado, o Sr. superintendente da .B"'iscaliza

ção mandou constar do Boletim, durante alguns 

d:las, ausencia de AD o GOMES DE ALMEIDA por mo

tivo de molest1a (doente); que, passados al

guns dlas, foi retirado do Boletim a nota de 

ausente por doença; que, afinal, a 23 de J -

neiro, foi o a ccusado pela primeira vez noti

ficado a comp3. recer }erante seus superiores hie

rarchicos no praso de 48 horas p;t ra justificar 

a sua ausencia -

c) -A terceira., JOSlt BENrO FERNANDES, declara :-

" o Ins}:ector V, ADAO GOMES DE AlMEIDA, realmen

te está ausente do serviço, sem justificação, 

quer a ttestado med 1c o, que r 11c ença, desde o 

dia li. de Março do corrente anno; que o accus -
,. 

do foi chamado por notificaçao formal do Bole-
,. 

t 1m da F1scal1s açao do nep3. rtament o do Trafego 

a. comJ;B recer para jtS t1f1car rua awencia des-

de Dezembro do anno passado; que, apezar dessas 
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nunca compJ.receu, nem mandou ""~ ,.. 

notificaçoes, 
... 

just1f1caçao; que, de 1~ a 30 de Março ulti-
... 

mo constou no dito Boletim da Fiscalisaçao 

do Departamento do Trafego o norre do accusado 
,.. 

como ausente, sem jus tificaçao; que, devido 

a esses factos; foi o a.ccusado suspenso para 

ser submettido ao presente inquerito; que, no 

mez de Dezembro do anno passado, o a ccusado 

comp3.receu á presença do Superintendente da 
,.. 

Fiscalisaçao e lhe dlsse que ia ausentar-se 

por uns dias por motivo de molestia; que, real

mente, dtran te alguns d:la s figurou no Boletim 

o nome do a c c usado c orno atE ente, por doente; 

que, afinal a Z3 de Juneiro, foi elle, a.ccusa

do, notificado no dito Boletim, a romp3.recer á 

Fiscalisação, no prazo de 48 horas, afim de 

justificar sua ausencia desde 19 de Dezembro; 

que, no dia 1tmlediato, a 24 de Janeiro, nova 
#OI N 

notificaça.o foi feita.; q1e, nao comp:trecendo 

o a.ccusado, no Boletim de 25 de Janeiro foi 

elle suspenso por 10 dias; que a 5 de Feverei

ro foi IS la segunda vez notificado a compare

cer dentro de 48 horas á presença da cre fia 
,.. 

da Fiscalisaçao, afim de justificar a sua u-

sencia; que a 6 de Fevereiro no Boletim da Fis

calisação do T~~fego foi repetlda a notificação 

de seu com);a recimento; que, ainda desta vez, 
,.. ,.. 

nao attendendo a notifica.çao, foi o accusado 

suspenso por 20 dias; que, ~la terceira vez, 

foi elle notificado a com:r:arecer perante a 
... 

chefia da fiscalisaçao do Trafego, afim de jus-

tificar sua ausenc1a, nos Boletins de 27 e 28 dE 

Fevereiro do corrente anno; que, de 1a a 30 de 

Março, c orno já disse, seu norre , de lle ccusa-
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- " figurou no dito Boletim como ausente, sem 

justificação; que, finalmente, a 5 de Abril 

do corrente anno foi suspenso para ser sub

mettido ao presente inquerito administrativo •. , . 

oA) - Inquiridas as testemunhas, resolveu a comis

são dar por encerrada a phase 1nstructiva deste inque

rito, abrindo, desde logo, vista dos autos ao accusado 

ou ao seu representante legdl razo de lO di s, 

para a apresentação de suas razões de defesa (fls.-2~). 

Desejando assegu~dr ao accusado o mais amplamente pos-
... 

sivel o direito de defesa, ainda uma vez a commissao di-

rigiu, a 24 de Maio, a seguinte carta ao Dr. Evaristo 

de Moraes (fls.~ ). 

- " De ordem do sr. Presidente da commissão de

signada pela superintendencia Geral desta com-
,.. 

pa.nhia para, nos termos das Instrucçoes bai-

xadas pelo conselho Nacional do Trabalho a 5 

de Junho de 1933, apurar em inquerito adminis

trativo a 1'alta grave imputada a ADAO GOMES DE 

AI.MEIDA, Inspector "V", venho communicar a v .s., 
para os devidos f ins, em ad.di tamen to á minha. 

carta de 17 do corrente mez, que foram tomados 

na oa. feira ultima, dia 21, os depoimentos 

das testemunhas arroladas no edital de 15 de 

Abril proximo findo, tendo a referida commis-
,.. 

sao resolvido abrir desde logo vista dos autos 

ao accusado, ou ao seu representante legal, pe

lo prazo de 10 dias, pa~d apresentação das suas 

razões de defeza. "-. 

7A) - Expirado o p:ra.so de lO dias, e não ta vendo 

elle pessoalmente ou pelo seu representante legal com

parecido á presença da dita commissão para apresentar 

suas razões escriptas de defesa, resolveu ella encer

rar o ~resente 1nquerito, a elle appensando a folha de 
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antecedentes e o "record" do tempo de serviço de 

ADÃO GOMES DE ALMEIDA ( flS • 2 ' .1l J t7) • 

8&) - nas syndicancias preliminarmente proce

didas pelo Departamento do Trafego da companhia, 

das provas colligidas pela commissão de Inquerito, 

dos depoimentos prestados pelas testemunhas arrola-
""' das, da attitude do accusado nao comparecendo nem 

se fazendo representar, de tudo isso resulta a cer

teza de sua intenção deliberada em abandonar o ser

viço. 

como está provado nos autos do inquerito, 

desde 20 ~~~s~s~a~do o Inspector v 
ADÃO GOMES DE ALMEIDA, sem causa ustificada, sem 

permissão ex ressa de seus su eriores hierarchicos, 

deixou de comparecer ao trabalho, não obstante ha

ver sido notificado, por tres vezes, no Bol etim do 

Departamento do Trafego, a comparecer perante seus 

chefes, afim de explicar as razões de sua ausencia. 

Havendo deixado de comp3.recer ao trabalho 

a contar de 20 de Dezembro de 1934, foi, a 23 de Ja

neiro de 1935 (33 dias depois), notificado no Bole

tim do Departamento do Trafego a comparecer perante 

seus superiores dentro do ~aso de 48 horas . No Bo

letim de 24 de Janeiro nova notificação foi feita, 

dando-se-lhe o ra.zo de 24 horas para o dito compare

cimento . 

A 25 de Janeiro , não havendo attendido ao 

chamado de seus chefes., Joi sus enso ].Or lO dias. 

A 5 de Fevereiro do corrente anno, 

~da vez notificado o accusado no Boletim do Depar

tamento do Trafego a comparecer perante seus chefes 

superiores dentro do pr'"d.ZO de 4e horas . 6 de Feve

reiro foi novamente notificado a comparecer dentro do 

prazo de 24 horas . 
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A 7 de Fevereiro, não tendo comparecido, 

nem apresentado justificação, foi suspenso por 20 

d:1a s. 

27 de Fevereiro, ~a terceira vez, foi 

notificado, no Boletim do Departamento do Trafego, 

a comparecer perante seus chefes , dentro do ,I>razo 

de 48 horas . A 28 de Fevereiro foi reiterada. a no

tificação no Boletim do Tr'd.fego para o seu comrnre

cimento dentro do ,m:aso de 24 horas. 

A 5 de Abril , não tendo o accusado a tten

dido ás notifica~Ões á feitas nos Boletins do T~ 

fego , foi por Portaria da su erint endencia Geral da 

companhia suspenso inqueri to 

administrativo . 
N N 

Nao obsté:l.nte ê:l.S intimaçoes f'eit~s por edi-

taes publicados no ".:!2.,mal do Brasil" , e apezar dos 

convites dirigidos ao Dr. Evar1Sto de Moraes , ADÃO 

GOMl:S DE A~lDA não com receu aos t r'dffiites do in

guerito admin1Strc:.tivo, n&o se :tre~ represent r pelo 

seu advogddO, nem pelo o.dvogado do syndicc to o. que 

porventura pertence, rem si uer di ri iu á comm1Ssão 

.9._ua1guer ju..Q tificat iva de sua auseucia . 

DeiXou, assim, que o i~rito corresse á 

sua revelia . 

~ssa attitude de desc~so revéla de sua r-
"' te a intençao manifesta de abandonar o servi o. 

, "' 
.h Vista do exposto, pensa u comm1ssao que 

erfei tarrente caracterizada , de s ob~jo provada/, 

manifestamente evidencl.ada, a falta m.ve imput da 

ao Inspector V ADÃO GOMBS DB AI.J/EIDA - qual sejr a 

capitulada na letrd "f" do art . b4 do Decreto na •• 

20 .465 - abandono de servi us tificada.. 

Nessas condiÇÕl s , é de parecer que o empre

gd.do em apreço deve ser dernittido dos serviços de 
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para o que propÕe sejam os presentes autos de 1n-

qu rito admini strativo remettidos ao conselho Nacio

nal do 'l' idbalho para fins de dlrei to . 

io de Janeiro, 17 de Junho de 1935. 

A commissão 

~gal~~th' 
Vice-Presidente 

NC~/ . 



TEiMO DE ENCERRAMENTO 

Encerrado com o relatorio retro o presente in

querito administrativo a que responde Adão Gomes de Al

meida, subam os autos deste processo á esclarecida apre

ciação da Superintendencia Geral da companhia. 

Rio de Janeiro, 17 de Junho de 1935. 

Alcibiades Delamare 
Presidente. 

De accordo com as conclusões da Commissão de Inquerito. 

Rio de Janeiro, 18 de Junho de 1935. 

Alfr d Hutt 
Superintenden Geral Interino. 
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PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 42-3.0 

TELEFONE 23-0468 

RIO DE JANEIRO 

Rio de Janeiro, 27 de Ago 

Off. N~ 125/35 

Illrn~ Snr. 
Dr. Oswaldo Soares 
DD. Director Geral da Secretaria do 
Conselho Nacional do Trabalho 
Praça da Republica n~ 24 
Cap1tal. 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de V. S. que 

esta Caixa, attendendo á solicitação constante do seu officio n~ 

1-1106, de 17 de Agosto corrente, envidou todos os esforços a

fim de descobrir o paradeiro do associado Adão Gomes de Almeida, 

não encontrando, entretanto, até a presente data, o menor indi

cio do mesmo. 

Outrosim, informo que o referido associado, desde 

Dezembro de 1934, não contribue para esta Caixa, como preceitúa 

os artigos 8~ lettras "a" e "b" e 13~ do Decreto n~ 20.465, de 

1~ de Outubro de 1931. 

~testos 

""""" 

HL. 

Aproveitando o ensejo, reitero a v. S. os meus pro-

da mais elevada estima e distincta consideração. 

K. H. McCrimmon 
Presidente da Junta Administrativa 

ec bido nn 1.8 ecção 

'0 
~ 



INFO M \.ÇÃO 

o Presidente d Junt Gevern~tlv da Calx 

de Apesentaderia e ensies da Light, J•rdim Betanice e S/A du 

Gaz, respencenue • efficie de fls. 49, desta Secretaria, 1nfer ._ 

m que premeveu t•~•s es esferçes afim d~ descebrir • p~r deij 

rede sseci·de Ad • Gemes de A1rne1d', na• encentrande entre-

t~nte,quanquer indici• que • satisflsesse nesse senti e . 1 

Inferma ainda, que • referide sseci~de, desde ~ezem 

bre de 1934, n~• centribue p~r a.que11· c ixa, cerne prece i tu 

es artig s 8, letr~s ! e b e 13 de Decrete n~ 20.465, de 1~ de 

outubre de 1931. 

A' censiller-.ç~e superi r, para es devid s fins. 
Ri de Janeire, 21 de Setembre de 1975. 

$Jwo. }:)_..)~ ---tBa- .u..J~ 5~ 

Auxiliar de 2a . Classe. \ \. 

~lt.A"\\~ ~~ 
A' consideração do Snr. Director Geral ./,.~ .,d' o- ~ 

q.:;7 N ........ 'Y.!éf.B.ê~K.'.~·;??~~ff'~?" 
Rio de Janeiro, fÉtU~t.~ .. de~ 

---- ~{;~t";;~~?:t' de/ ~\qk 

o nr. ~ rocuralof 
orde " Ti' IY, { íd t , 

E ~~ s-
V/'~~~ 

( 

4t . )úV ~- .#J1- c:tl- f- f:l.? 
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Ministerio do Trabalho, 
lndustrla e Commerclo 

.................. S e c ção 
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CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
·-=:--.-.. -. -.---- --- =· -=-=-=== ...,. -::=-=:--:-- -- --

rro . 6 . 075/ '715 
• • 

Ag/3 ·lF . e • 

• 
· .A C C O R O Ã O 

• • • . .. • 4 • 

19 .... 3.6.~...... • 

Vistos e relatados os aut os do processo em ue 

The RJ.o de Janeiro Tr(;lrlway , Li[)l t und Power C011pany remette in-
N 

quer1 to administrativo instaurado contra J dao Gomes de .Al eid , 

a8cusado de falta grave capitulad~ na le t ra f do art . 54 do Jec . 

n~ 20 . 4·65 , de 1~ de Outubro de 1931 - abandono de servi o sem 

causa just '1'1c..;" ,": 

Consll:~Jra.·do, ) reli 1ina.r 1ente , que o nquer .to con tM

te dos u.ut~>s , -.,UciJ1 to ~ for 1a .... rocesmJu1 , ob ..... '(;;C eu ree:ulur t~n t a 
N 

Instruc o .s 1)ai .. adu.s o r este Conselho em 5 de J ho de 19"'"3; 

Co sl.üer:..:do '1'-lt; , em rel::~ão á fc..1ta attrlbu la ao a~cu

s~do , f· cou a 111es ::., c.--re· t~- 1ente eát\ ... Ct"'r su.da, sendo le! al a de

tlis L:.o do e1n )r8t, ·t~do , o mo ncurso na .letrc:. f do art . 54 do c tado 

~c . n~ 2C . 4>5 , de 1931 ; 

i"eso1 vem os , eJn1>ros da Terceira Camc..ra do Con~ell o 

:~uciot.6l do Trubalho jul"'ar ~)roce tente o n uerl to , Jara au t:.>r1. .. ur 
"' ,.., 

a de nis '.)t..o de ·~dLO <>n es de 1a • L.ta dos s r·v· ~·o s U.a The nlo de J -.. 
neiro ' Tl"'b.. lWG.Y ' L1g11t a..nd ro Ier COJnpany . 

Rio de vezembro 

-1Zo"'~ .._ __ .(c_2 ~ 

curador Ge1 

ub11c o no DL·_rio Offl.cl 
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