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COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 
D I RE C TORI A - RIO DE JAN EIRO 

10 de Janeiro, 1~ de ~aneiro 'de 1939. 

Illmo. nr. Ptes1dente do 

~onselhO · acidnal do 1rabalho 
,· ' ; 

' ' ' 

' ' 

DO DE TOS, de acc rdo- com 

'o art1P"o 11, s Instruc ~e p o 1n uer1to adm1n1strat1 

vo- âe ue trata .o art1~o 53, do De reto n~ 20.465, de 17 

de utuoro de 1931. approv do por esse Conselho, em essão 

de 25 Qe Maia de 1933, submette á aprec1 ção e decisão de 

.Sa., o l.nclUSO' 1n4,uerlto dm1n1strat1vo instaurada con-
tr o snr. , trabalhador d turma D, 
:.. 

'1v1aâo ào Tnife o desta Compa.cih1 ~ ue em 24 t1e Novem-
... ,. ., '\.. ~ ' 

brô "do ã.Mo·' t1n~, a gre u a soccoa~· a· :rettor···d re!er11ia 

turma. dentro das ependanclas da Companhia-. 

• ãeter1mento. 

PELA. COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 

/B. 



INQ.UERITO l ! .... ~ ...... -... 
companhia Docas de 

DEZE HO D 1938 • 

.. 
/ 

AU(.;USADO: - José Simões ~·e reira, trabalhador da turma D. 
U(.;UtiAÇ[o: - ggressão contra o feitor da mesma turma, snr. José chaves. 



AOCUSJ\DO-: - J oiMOES FERREIRA. 

INQ.U ITO JJ.JUIN 
COMPANHIA DOCAS 

~OOUSAÇ!O:- Aggressão contra o reitor da turma D, snr. José Chaves. 

AUTU o 

Aos treis dias do mez de Dezembro de mil novecentos e trinta e oito, e 

una das salas do segw:do r do edií'icio do Escriptorio do Traf'ego da 

uom:panhia ].}ocas de Santos, á praça Uandido uarí'rée, em santos-local desigr: 

d.o :para se erí'ectuarem os traoalhos do presente inquerito administrativo -

eu, Reynaldo J!'ernandes Ribeiro, secretario da Commissão de Inquerito, Aul'·d 

a portaria de 30 de Novembro preterito, do Snr. Inspector Geral da Uompanh 

uocas de santos, que deu inicio ao inquerito, a acta ng 1, ou da installaç 

dos tr balhos, e communicação de serviço numero V/937, documentos esses 

que passam a constituir as rolhas Illl.ll13ros 2,3,4 e 5 das s autos. ~ para 

constar lavro este termo. 1U, secretario, que o dactylographei.- santos, 3 

de D zembro de 1.938.-----------------



COMPANHIA 
lOCAS DE SANTOS 

INSPECTORIA GERAL 

SANTOS 

) 

POR'l RIA 
.. e 11 r• I 

Havendo chegado ao conhecimento 4esta Inspecto

r1a Geral ,por commun1cação em carta T-a3•14-IG/272l.3S, datada 

de 28 do corrente z,de que o snr.Jos6 s~õés Berreira,traba

l.hador da turma D,na D1v1sãG do Tratego,em data de 24 do andan -
te,ás 13,20 horas,aggred1u o te1tor da re!er1àa turma, dentro 

das dependeneias desta Companbia,e constituindo esse !acto,!al -
ta grave, r e s o l v o,de acc:Ordo com o art•l• das i:nstrue 

N • 

çoes baiXadas pelo Conselho '~acionai do Trabalho,por portaria 

de 5 de JUlho de l~,des1gnar uma cODD1ssão de tras (3) mem

bros para proceder a um 1nquer1to aaoon1strat1vo,comissão es

sa que :rica const1tu14a da segu1nte maneira.:• Presidente: w.-
, . . 

~el Antonio Lopes ,Chefe da secçao. de Estat 1st1ca; Vl.ce-Pres1-

dente:- Alexandre Pln4er,t16l do annazem. XIll extenio; secreta

rio:- Reynaldo. Fernandes R1be1ro,escr1pturar1o de la.classe~,to - -
dos da Divisão do ft"atego desta Companh1a,devendo os mesmos se 

reunirem dentro dos proxl.mos 6 (cinco) dias,de c.onrorml.dade com 

o artigo 2° das Instrucções àc1ma c1taclas.para os r1ns de di-
. 

re1to.--....------..__ _ __.. __ _._._. ___ ,......_ ........ __ · --.-- ·--- --... ..._._. 

santos,30 de Novembro de 1938.• 
r 

(_---1 fi 
I '\_1 4A._e;tt ~ 

(Ismael 4e SOuza) 

INSPECTOO GERAL 



INQ.'tJ"TmiTO ADMINI '"RATrTO 
COMPAllliiA DOCAS IP. S OS 

A.os treis dias do xooz de Dezembro do anno de mil novecentos e trinta e 

oito, ~elas QUinze horas, em uma das salas do edificio do Escri~torio do 

Trafego da Companhia Docas de santos, :praça Cand.ido Gafrée, em antas , 

reuniram-se os cid.adões nrs. Miguel Antonio Lopes, Alexandre Eind.er e eynaJ 

do Fernandes Ribeiro, todos funccionarios da citada Companhia, sendo Chefe 

da Secção de Estatistica o :primeiro, fiél do arma L. em numero XIII o seguido, 

e Escri~turario de la. classe o terceiro, os quaes foram designados ~elo ~nr. 

lns:pectar Geral, ~or ~ortaria de 30 de Novembro p.~assado, para, em Commissãc 

e na qualidade de Presidente, vice-Presidente e secretario, res~ectivamente, 

procederam a um inq_uerito adminl strativo, na fórma da Lei, com o f'im de se 

apurarem os motivos, assim como de se esclarecerem todas as circunstancias, 

em torno de um caso de aggressão occorrido no armazem v(autos) , em 24 de NO

vembro ultimo, no qual figuram, como victima, o snr. Jos~ Chaves, feitor da 

turma D, e como aggressor o snr. Jos~ Simões Ferreira, trabalhador da mesma 

turna . o snr . Presidente, depois de haver mandado ler a referida portaria, 

declarou installados os trabalhos e, logo a seguir, determinou ao secretario 

que providenciasse junto a Secção competente da Empreza, no sentido de obter 

fosse cedida a Commissão, para ser autuada juntamente com os demais papeis , 

q_ualquer communicação de serviço que porventura existisse relativamente ao 

assumpto,o QUe foi feito no mesmo acto, ficando a uommissão de posse da info 

nação numero V /937 .Lido esse documento, e em vista dos seus dizeres, o snr. 

PrPsidente mandou citar como testemunhas , para d.eporem no inquerito, além 

do Snr. José omingues, trabalhador do armazem V, mencionado na mesma cormnu

nicação, ma.is os Snrs. Onofre Domingos Pedro, Barnardino Gago salgado, José 

Oandido Araujo, Francisco Izaias Santos a Antonio Augusto, todos trabalhado-
' res da turm .u,- asignou a seguir o dia 8 da Dezembro corrente, para, neste 

mesmo local e ás 20 haras, se iniciarem os trabalhos de inquirição. o mesmo 

nr. Presidente determinou mais o seguinte.- que ao accusado fosse feita a 

necessaria intimação, na f6rma da Lei, dando~se-lhe uma segunda via do res

pectivo instrumento e exigindo- se~lhe a ap:posição do seu "sciente"' na primei 

ra via; que no proprio instrumento de intimação se desse sciencia ao mesmo 

accusado , da faculdade QUe lhe assiste de apresent r - se com advogado seu ou 



do Syrdica to a que pertencer; e que a cada 

assim como victima, fosse feita tambem a devida intimação, com vinte e 

Q.uatro horas de antecedencia, sobre a data prefixada para as ing_uirições. J:IOr 

ultimo, o Snr. Presidente designoi ainda O Snr. Francisco Rangel, tambem íUno

cionario da companhia Dooqs de santos, para levar a effeito as intimações e 

q_uaesg_uer outras diligencias que se fizerem necessarias no decorrer do inque

rito. Nada mais havendo a tratar, o snr. Presidente declarou encerrados os 

trabalhos, :Pelo g_ue, eu, Reynaldo Fernandes ibeiro, Secretario, escrevi a 

presente acta que, lida e achada conf'orme, vae assignada :por todos os membros 

da Commiss o. -Feita e assignada em uma das salas do edificio do ~scriptario 

do 1Tafego da Corqpanhia Docas de .:)8.ntos.-santos,3 

Presidente=--~~~~~~~~~~~~ 

Vice 



COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 
DIVISAO DO TRAFEGO 

Modelo N. 22 
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IN U• ITO Iu 
COMPANHIA DOCAi:l 

J U N T 

Certifico que nesta data, jynte1 aos presentes autos, em original, 

os instrumentos de intimação expedidos ];)elo nr. Presidente ao accusado, á 

victina e ás testemunhas, docunentos esses que ~ssam a constituir as 

numeres 7,8,9,10 e ll destes autos .-



• la •. Via 

IN T UMENTO D.!, INTIMAÇXO 

INQJT3RITO .l\DDdiNI8T iTIVO ) ~ 
CO · :.\: IA DOCAS D •' SANT~ ii1l 

O cidadão Miguel Antonio LOpes, na qualidade de J:lresidente da uommissão 

de lnquerito nomeada pelo Exmo. •mr. Ins:pector Geral da uompanhia Docas de 

santos, faz s ber, :Pelo :Presente, çtue o cidadão JOSJf s!MOE's FER.rlli fica 

intimado a com),18.recer no dia 8 de Dezembro corrente, ás vinte horas, no edi

ficio do Escriptorio do 1Tafego da oompanhia Docas de oantos, á :praça uandi

do Gaffrée, nesta cidade, nos termos do artQ 3 e seguintes das ~nstrucções 

a:pprovadas pelo conselho Nacional do 1~abalho :para a instauração do inqueri

to administrativo de que trata o artQ 53 dos Decretos ns. 20.465 de lQ de 

outubro de 1931 e 21.081 de 24 de Fevereiro de 1932, afim de ser interrogado 

e ouvido em audiencia no inçtuerito admini ~trativo iniciado pela portaria de 

30 de Novembro :Preterito, do Snr. !ns:pectar Geral da Oom:panhia DOCaS de San

tos, e installado confprme a acta no 1 - documentos que :passam a ser trans

criptos para que por elles o intimado fique sciente dD íacto a apurar, dos 

nomes das testemunhas e do direito que tem, de fazer-se acompanhar par advo

@'fidO seu ou da ser assistido J.)elo albogado ou re:Presentante do oyndicato a 

que pertenoar:-•PQRTARIA ~lG-03.14-ll/2040.38.- Havendo chegado ao conheci

mento desta InsJ.)ectoria Geral, por communicação em carta ~-03.14-lG/2721.38, 

datada de 28 do corrente naz, de que o unr. José Simões .l!'erreira, trabalha

dor da turma D, na Divisão do 1'rafego, em data de 24 do andante, ás 13,2u 

horas, aggradiu o feitor da referida turma, dentro das dependencias desta 

oompanhia, r e s o 1 vo , de accórdo com o arta lQ das instrucções baixadas 

pelo Oonselho Nacional do 1~abalho, :por portaria de 5 de Julho de 1933, de

signar 1hma connnissão de tres (3) membros :para proceder a um inq_ueri to admin:is 

trativo, commissão essaqqe fica constituida da seguinte maneira:-Presidente: 

:Miguel .Antonio LOpes, tJ'hef'e da secção de ' statistica; Vice-J:lresid.ente .. -Ale

xandre Pind.Jer, fiél do armazem XIII externo; tiecretario: -Reynaldo Fernand.es 

Bibe1ro, escripturario de la. classe, todos da Divisão do 1rafego desta 

Com],18.nhia, devendo os n:esmos se reunir em dentro dos proximos 5 (cinco) dias, 

de conformidade com oartigo 2Q das Instrucç~es acima citadas, para os fins 

de direito.- ntos, 30 de Novem~o de 1.938. assig. Ismael de .~ouza- Lnspe

ctor Geral" •- "AOTA NO 1, OU 1.1& INoTALLA.ÇÃO DOS TRAR'\LHOS ... A.os trais dias do 

mez de Dezembro do anno de mil novecentos e trinta e oito, pelas çtUinze 



• 

horas, em uma das salas do edifício do Escriptorio do 

Docas de óantos, ~ praça oandido Gaffrée, em dantes, reuniram-se os cidadões 

Snrs. Miguel Antonio Lopes, Alexandre Pinder e Reynaldo b'er:nand.es J:tibeiro, 

todos funccionarios da citada companhia, sendo Uhere da ~ecção de Estatís

tica o primei o, fiél do arma "F:m numero XIII o segundo, e Escriptura.rio de 

~a. classe o terceiro, os quaes foram designados pelo snr. lnspector Geral, 

por portaria de 30 de Novembro p.passado, p ra, em Oommissão e na qualidade 

de Presidente,Vice-Presidente e secretario,respectivamonte, procederem a um 

inquerito administrativo, na fÔrma da Lei, com o fim de ser digo se apurarem 

os motivos, a ssim como de se esclarecerem todas as circunstancias, em torno 

de um caso de aggressão ocoorrido no armaxem v (autos·}, em 24 de Novembro 

ultimo, no qual figuram, como victima. , o .;mr. José Chaves, feitor da tnrma 

D, e como aggressor o snr. José Simões .li'erreira, trabalhador da n::esma tnr1n3.. 

o snr. Presidente, depois de haver mandado ler a referida portaria, declarou 

installados os trabalhos e, logo a seguir, determinou ao ~ecretario que 

providenciasse junto a Secção competente da ~reza, no sentido de obter 

rosee cedida a oommissão, para ser autuada juntamente com os demais papeis, 

qualquer communicação de serviço que porventura existisse relativamente ao 

assumpto, o que foi feito no mesmo acto, ficando a oommissão de posse da 

inf'orna.ção numero V/937. Lido esse documento, e em vista dos seus dizeres , 

o snr. Presidente mandou citar como testt3munhas, para deporem no' inquerito, 

além do snr. José Domingues,trabalhador do arraazem V,menciona.do na mesma 

co!'D1D'Ibni cação, mais os Snrs. ono:tre Domingos Pedro, Hernanrdino uago Salga 

do, José Oandido Araujo, ]rancisco Izaias Santos e Antonio Augusto, todos 

trabalhadores da turma u. - ·esignou a seguir o dia 8 de Dezembro corrente , 

~ara, neste mesmo, local e ~s 20 hora s, se iniciarem os trabalhos de inqui 

rição. o mesmo snr. Presidente determinou mais o seguinte;- que ao accusado 

fosse feita a necessaria intimação, na f6rma da Lei, dando-se-lhe uma 

segunda via do respectivo in~trumento e exigindo-se- lhe a apposição do seu 

sciente na primeira via; que no proprio instrumento de intimação se desse 

sciencia ao mesmo accusado, da faculdade que lhe assist e de apresentar-se 

com advogado seu ou do Syndiaa to a que pertencer; e c;tue a cada uma das 

testemunhas indicadas, assim como á victima, fosse feita tambem a devida 

intimaçgo, com vinte e quatro horas de antecedencia , sobre a data prefixada 

:para as inquirições. Por ultimo, o ~. Presidente designou ainda o l::)nr • 



~rancisco Hangel, tambem funccionario da Uompanhia Docas 

levar a effeito as intimações e quaesquer outras diligencias que se fizerem 

necessarias no decorrer do inquerito. Nad~ mais havendo a tratnr, o ~nr. 

Presidente declarou encerrados os tra·balhos, :pelo que eu, Reynaldo .l!'ernan

des Ribeiro, Secretario, escrevi a presente acta que , lida e achada conforme, 

vae asignada ];>Or todos os mnmbros da Oormnissão.-J.!'eita e assignada em uma 

das salas do edificio do Escriptorio do 1~afego Qa Companhia Docas de uantos. 

~antos, 3 de Dezembro de 1938.la)Miguel Antonio Lopes; (a) Alexandre Pind.er; 

e (a) Reyna.ldo Fernandes Ribeiro; Presid.ê.nte, Vice-Presidente e ::>eceetario, 

" respectivamente.- Mamo, :pois, que dito intimado lance o seu "sciente" na 

primeira via deste· i1~trumento, sob a data e com assignatura, e si não o 

f'izer por não querer ou não saber , s ef:.a isso certificado pelo encarre~do da 

diligencia e notif'icada a uaixa de Aposentadoria e Pensões dos Portuarios 

de ~antos, desta intimaç~o. CUMPRA-SEr ~autos, 3 de Dezembro de 1.938.-------

Presidente. __ ~--~~~~~~~~~~----



.J...N t u'l·o Ml.Nl '1'11\.'l'l o 
CO. !P! NHIA DOC D!i' St .N~ 

O cidadão Miguel .Antonio .LOpes, na aualidade de presidente da uormniss~o 

de lnQuerito nomeada pelo Exmo. onr. I hspeotor Geral da uompanbia DOcas de 

~ntos, faz saber, pelo presente, QUe o cidadão Josá ubaves, fica intimado 

a comparecer , no dia 9 de Dezembro corrente, ás 20 horas, no edificio do 

Escri:ptorio do 1'rafego da Uompa.nhia Docas de santos , á :praça uaniido uaffrée, 

nesta cidade, afim de ser interrogado e ouvido, na Qualidade de victina. da 

aggressão a Que se refere o inquerito administrativo iniciado :pela :portaria 

de 30 de .Novembro :preteri to, do ::Jnr. l.ns:pector ueral da uompanhia .uoca s de 

santos , .Mando , :pois, Que dito inti.m:ldo lance o seu "'sciente" neste instru

mento sob data e com assigna. tura, e si o não fizer :par não Q.Uerer ou não 

saber, será isso oertificH.do :pelo encarregado das diligencias. uuna.r>.HA-~ '• 

oantos, 3 de :nezxmbro de 1 . 938.------------------------------------ ·· -----

previdente: __ ~~~~~~~~~~-------

-



INQ.UERITO ADMINIS . TIVO 
COMPAN1.J:IA DOOAS D~ SANTOS 

/ 

INSTRIDn?.NTO nr~ INTI. fAÇÃO 

O cidadão Miguel Antonio o:pes, na g_ualidade de Presidente da cmrmissão de 

lng_uerito nomeada pelo Exmo. snr. Inspector Geral da Companhia Docas de ~nta 

í'az saber, :pelo :presente, g_ue os cidadões José Domingues, trabalhador do arma 

zem V (autos) e mais os de nomes Ono:rre Domingos Pedro, .Benedicto Gago ~alga

do, José Gandido Araujo, .l!'rancisco lzaias ~antos e Antonio Augusto, todos 

trabalhadores da trun:a , í'icam intimados a com_parecer, no dia 8 de JJezembro 

corrente, ás vinte haras, no edií'icio do Escriptorio do 'l'raí'ego da uom:tanhia 

1>ooas de !jantos, praça Gandido uaffrée, nesta cidade, aí'im de serem inter-

rogp.dos e ouvidos, como testemunhas, no iilCJ.Uerito administr t ivo iniciado 

:pela portaria de 30 de Novembro preterito, do ..>nr. lnspector ueral da uom:pan

hia Docas de Santos, em g_ue o trabalhador da Imsna. turma ~nr. José uimões 

.b'er eira, .figura como accusado de haver aggredido, durante o d.lila 24 de .Novem

bro finio, o feitor da nenciona.d.a turma snr. José àhaves.-.M.a.ndo, pois, que 

ditos intim3.dos lancem o seu ·· sciente neste instrumento, sob a data e com 

assignatura, e si o não fizerem, :por não quererem ou não saberem, será isso 

certificado pelo encar ·egado das diligencias. CUMPRA-BE.-Bantos,3 de Dezembro 

de 1.398.--------------------------------------------------------------------



INQUE . I'.rO ADMINISTRATI !O 
COlÃP \.NHL OCAS D ~ ...... • ,~ ....... ..,...., 

CTA Ng 2 

~os oi to dias do mez de Dezembro de mil novecentos e trinta e oito, :pelas 

vinte horas, em uma das salas do segunio amar do dificio do scri:ptario 

do 'l'rafego da Companhia Docas de Santos, á :prac;a Gandido Ga:N"ráe, em antas

local designado :para se effectuarem os traoolhos do inquerito administrativo 

iniciado :pela :portaria de 30 de Novembro p. finio, do snr • .lns:peotar ueral 

da Gompanh:la Docas de Jantos - :presentes os cidadões nr. Miguel Antonio 

LO:pes, .A.le:x:a.rdre Pin:ler e Reyna.l.do Fernandes Ri beiro, membros nomeados :para 

constituírem a respectiva Comnissão de lnquerito, nandou o :prirreiro, na qua

lidade de Presidente, que se iniciassem os serviços de inqurição do accusado 

e das testeiiillilh.é1 s e que o Secreta i o, :para isso, a:pr goasse os nomes dos 

mesmos, o que foi feito, comparecendo o accusado snr. José Simões Ferreira, 

trabalhador da turna D, e as testemunhas snrs. Onofre omingos Pedro, .Her

nardino Gago ~:>algado, José Gamido ArauJo, Francisco lzaias oantos , tonio 

Augusto e José Domingues, sen:lo os cinco Irimeiros trabalhadores da turma .u, 

e o sexto trabalhador do ar:m,qzem v (autos), todos da Divisão do 'l'rafego. or

denou o nr. Presidente, em seguida, t.tue se tomasse am auto a g_ualif'icação 

do accusado e por termo as res:Pectivas declarações, bem como que, :por assen

tada e em separado, fossem ouvidas as testemunhas, caQa uma de :per si - tudo 

em original e no proprio acto das inquirições. como nenh~ outra disposição 

:preliminar houvess a to:r:G:.Lr, eu, Reynaldo ~·erna.ndes Ribeiro, secretario, 

lavrei a :presente acta que, lida e achada conforma, vae assignada :por todos 

os membros da Commissão. Feita e assignada em uma das salas do segundo aDiar 

do edificio do scriptario do Trafego da Companhia Docas de santos.- santos, 

8 de Dezembro de 1.938.-------------------------

Presidente~--~~~~~~~~~~~~~~ 



IN UE ITO ADMINISTRATIVO 
COMPANHIA DOCAS D ~ SANT 

~UTO DE QUALIFICA·QXO 

Aos oito dias do mez de Dezembro de mil novecentos e trinta e oito, no 

local designado em a acta nQ 1, onde se achavam reunidos os membros da Com

missão do presente in~uerito adnUJ1istrativo, compareceu o indiciado snr. 
José Simões Ferreira, para ser ~ualificado, o q_ual, ao ser interrogado 

sobre os detalhes citados no a.rtQ 6Q das instrucções em vigor para a instau

ração do inquerito administrativo a q_ue se refere o arta 53 dos Decretos ns. 

20.465 de 1a de outubro de 1931 e 21.081 de 24 de Fevereiro de 1932, respon-

deu como a seguir se menciona: 

UAL O SEU NOME ? - José Sim~es Ferreira; 

~UALA SUA NACIONALIDADE?- ~asileira; 

U.AL A SUl NáTURALTilADE ? - são .Paulo; 

<'UAL SUA IDADE ? - Yinte e q_ua tro annos ; 

ru.JU. O S ESTADO CIVIL ? - Casado; 

Q.UAL A SUA FILIA' O 1 - Manoel Simões Ferreira e Di. Emilia Pires 
Amarante, tendo fallecido o primeiro; 

UAL A SUA. PROFISSÃO ? - Portua.rio, traoolhador de carga e descar
ga, com lO annos e 10 mezes de serviço; 

UAL A SUA llZBIDi!.iNGIÃ ? ... varnhagem numero 163, em pantos; 

SABE ..t!i ESC EVER ? - Sim. 

~ada mais lhe foi perguntado, q nto á sua q_ualificaç o ~do e achado 

conforme este auto, vae elle assigando por todos os membros da Commissão. 

Jfei to e assignado em uma das salas do segundo ar:dar do edificio do ~scripto-

rio do Trafego da companhia Docas de Santos, ~bro de 1938.--

Presidente; __ ~~~~~~~~~~~~ 

Indic 
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QOES DO ACOUSJ\DO 

Aos ~o as do mez de .Dezemaro de mil novecentos e trinta e oito, 

:pelas v1ntJ."'~ ras, em u.na das salas do segundo andar· do edif'icio do l!:scri

ptorio ~ Trafego da Oompamhia Docas de santos - local designado para se 

do presente inquerito - onde se achavam reunidos 

~JtelliRlrOS da Oommissão, compareceu O Snr. Jos~ SimÕes .l!'erreira, trabalhador 

turma D, da Divisão do 'l'rafego, casado, com vinte e quatro armes d.e ida

de, brasileiro, natural de são Paulo, com dez annos e dez mezes de serviço 

companhia Docas de santos. Interrogado pelo snr. Presidente, so1re o que 

:poderia allega.r em seu favor, quanto ao f'acto que deu origem ao presente 

inquerito, respondeu que: no dia 24 de Novembro p. findo, achava-se em ser~ 

viço no arma.zem nf.l V (autos), occu:pado com os de~is companbieros no tra ba.lhc 

de arr1.1IIIa.ção de carga ;que,depois do almoço, temo dado o ponto da costume, 

recebeu ordens do Feitor pa~ ir buscarum dos carrinhos da mão que alli 

se usam para transportar a carga de um lado :pa.ra outro;que tendo ido em 

busca do mesmo, verificou que no lugar onde de costume se guardam taes car

rinhos, havia apenas um, e esse nesmo com um dos braços quebrados, o que o 

tornava inconmodo e JIEsmo improprio para o serviço; que, deante disso voltou 

ao Feitor ~. Jos~ Chaves, contando-lhe o que verificara e declarando-lhe 

q_ue com um tal ca.rre seria i.mpossivel executar o serviço;que o b'eitor res

pondeu-lhe não ser possivel esse facto, um vez q,ue o carrinho, mesmo sem 

o braço, havia servido a contento durante o dia anterior; que, a isso, o 

depoente retrucou com a explicação de que a varga. transportada pelo carrin

ho no dia anterior éra mais leve do que aquella que deveria ser transportada 

no moment : "para esta carga o carrinho não presta•, declarou testualmente 

o indiciaão ao Feitor; que então o snr. José Chaves respondeu-lhe o seguinte: 

•quem não presta é voce, que é 1.lil\ vagabundo e vem para cã s6 para se encos

tar•; que em vista disso, o depoente segurou o Feitor pela gola do paletát 

e com o dedo indi~~dor em riste, disse-lhe: • o Senhor respeite-ma se quer 

ser respeitado, pois não sou seu f'ilho nem seu ir:mão"';y_ue, em consequencia, 

o .lfeitor levou a não ao bolso do paletot e em seguida á cintura, num gesto 

d.e quem procura q_ualquer cousa,dézendo ao mesmo tem.po:: "desgraçado,eu te 

mato .. ; Q.ue, julgamo o depoente que o .E'eitor procurava puxan de algum 

instrumento cortante, agarrou-o pelo »Ulso af'im de impedir qualquer acto 



nesse sentido ; que immed.ia ta.man e acorreram alguns d.os seus co · 

separando os contendores e acalmanQo-lhes os animas ; Que por ultimo veio 

tambem o trabalhador José Domingues, que tolll9.nlo o l!'eitar :gelo braço , levou

o ao .l:!'iel do armazem, a.f"im de explicar o facto e communica l·o a q_uem de 

direito; que nessa oocasião ouviu a seguinte phrase, qw o tral::al.had.or 

José Domingues dirigia ao Fiel: " se eu não tivesse apartado a briga 

auelle rap3.z rra.ta.va o .I!,eitor a panoad~· - a:firm3.tiva essa Q.'t.E o depoente 

declara absurda, pois, como já esclareceu, nem se quer hegou a vias de 

facto, seguramo-o apenas pelo p:l.letot e depois no :pulso; que o ~:>or . José 

Chaves é ja bastante idoso e de naneira nenh.UllB o de:poente queria agredil

como, alliás, explicou ao .l:!'iel do armaz.em, no momento em que este o admoes 

tou da seguinte fórma! •então o senhor tem coragem de bater num homem des 

tes ~~ " • .Naaa. n:a.is disse nem lhe :roi :perguntado, ];alq que, eu Heynaldo 

Fernandes Bibeiro, secretario, encerrei o presente termo q_ue, l~o e achado 

con:t'orme, vae assigm.d.o par taios os nBmbros ca uol1Dllissfto e pelo d.e:poente o 

Feito e assignado em una das salas do segundo andar do edifício do ~scri

:ptorio de 1'ra.í'ego da cong;a.nhia Docas de d JJ~bro 1938. 



ASSENTADA 

Aos oito dias do mez de Dezembro de mil novecentos e trinta e oito, em 

uma das salas do segundo andar do edifício do EscriDtroio do lrafego da 

co~nhia ocas de santos, onde se achavam presentes os membros da uommis

são nomea · para o presente inquerito, juntamente com o accusa o ~. JOsé 

Simões .b'erreira, deu-se inicio ao interrogatorio das testemunhas indicadas 

neste processo, conf'orma seguir se discrimina. Eu, ..t:{eyna.ldo J!'erDaJ .t.es ..tdbei-

ro, s ecretario · actylographei. 

la. testemunha 

com quarenta e trais annos de tdade, portuguez, natural de 

do armazem na 5,~ecção de autos,na Divisao do 

, com quinze annos e dois mezes de serviço, residente a Avenida 

ton LUiz na 118, sabendo leB e escrever. - Respondendo a varias 

~T·n~guntas do Snr. Presidente, o depoente prestou as seguintes declarações: 

estava disposto a s6 uzar da verdade em todo o correr de seu depoimen

to; qw no dia vinte e <P tro digo quatro de Novembro ultimo, lo o após a 

tomada do ponto do p soal, s treze horas e dez minutos mais ou n:enos, t'oi, 

como trabalhador Que á do a.rnazam, mo trar o ..treitor da trurra .lJ, que alli 

se achava em servi , qual a car@fl que dev ia ser arrumada; que, Ulif.1. vez 

t'eito isso, dirigiu-se a outro po to do armazem, para tomar outra qualQuer 

providencia, das de sua obrigação; que, ao voltar, encontrou o trabalhador 

J oáe t~imões .b'arre1ra, em attitude hostil, agarrando pelos dois braços o 

.b,eitar Josá Chaves; que, mesmo sem conhecer d talhes, mais vamo y_ue se 

tratava de um inctdente entre aquelles dois operarias, chegou-s para pe to 

e ordenou a José Sim!as Ferreira: • largue o homem "; que a isso obJ.eceu 

promptamente o indiciado;que, uma vez socegados os animas, dirigiu-se o 

depoente ao ~.,iel do armazem, contando-lhe estriotamente o qte havia visto, 

sem aocusar ninguem nem entrar em detalhes ; que, immedia tamente p6s si 

chegaram á presença do Fiel, Jose Simões Ferreira e o Feitor José ubaves, 

onde esclarecer m, digo os quaes esclareceram então o fu cto em todos os 

seus detalhes; que, além do gesto que viu e que jé! declarou, nada mais 

soube nem pode adeanta.r; qU8, quanto ao Feitor, sabe tratar-se de um ho

rrsm justo e cumpridor de seu dever e quanto ao irdioiad o nada pode dizer 

:por não o conhecer bastante. .Nada mais disse nem lhe, digo, nada a palavra 
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ao accusado, de accordo com a ~ este ~nqueriu a 

ref'erencias f'aitas bB. :pouco ao l!'eitor a a ella accusado assim como sobre 

se havia. visto ou ovido mais alguma cousa, ~lém do gasto de hostilid.ad.à 

já re:rerid.o. o :prineiro ponto f'oi inteiramente oont'irnado :pela testemunha, 

e ao segundo a mesma testemunha respondeu negp.tivamente, isto é, q_ue nada 

mis havia visto nem ouvido • .Nada n:ais disse nem lhe f'oi perguntado, 1)910 

que, eu, ..ttsynaldo l!'ernandes &beiro, secretario, encerrei o :presente ter

mo, que, lido e a cmdo co:ttrartOO, vae assigan:'i o :por todos os IJ:E mbros da 

uommiss~o, :pela testemunha e :pelo aocusado. - santos, 8-ã~ nezem ro 1938.w 

natural 

Presidente=--~~~~~~~~~~~~ 

VicePresidente:~~~~~~~~--~~~ 

Acousado: 

testemu.nha 

'.&.lLJ...'''~- PEDRO, com quarenta e trais annos de idade, brasileiro, _. 

batuba, Estado de São Paulo, solteiro, trabalhador da truma .u, 

o do 1'I"a.f'ego, com dezeis annos de serviços mais ou menos, residen

Marquez de Herval ng 83, não sabendo lêr nem escrever.-Inquerido 

o snr. Presidente o depoente respondeu como se segue. ~ue veio disposto 

so usar da verdade em todo o decorrer do seu depoimento: Que no dia 24 

Novembro passado, as 13 digo treze honas e :poucos mint.tos, achando-se 

em serviço, com os demais com.panhie os de turn:a, no armazem numero V ,secçt!o 

de autbs, )'iouviu o b"eitor José t,'baves, ordenar ao seu conwanheiro J os~ 

Simões Ferreira que f'osse buscar um carrinho, afim de ail:x:1liar com o mesmo 

o serviço de arrumção de carga lrechegoJ q_ue alli se fazia; que, indo 

em procur do mesmo carrinho, Jos~ aimões Eerreira, voltou logo após, 

declaramo ao l!'ei tor que o uni co carrinho desoccupado que havia. no armazem 

achava-se com um dos braços quebrados , motivo que o tornava imprestavel 

:para o ssrviço a executar; que, a seguir ouviu do l!'eitor a resposta de 

que quem não prestava éra elle Jose Simões Ferreira, o E;ltlal ~o passava 

de um vagabundo ~ue vivia encostando-se a outros; que deante dessa res~osta 

o mesmo Jos~ Simões .li'erreira agarreu o l!'eitor :pela gola do paletot, t'azen

do%lhe notar que quem queria ser respeitado devia res:peitar; que o l!'eitor J 

f'ez em seguida o gesto de quem :procura qualquer oousa no bolso, dizendo li 
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ao aocusado que o largasse, qu não Queria conversa; interrogado 

vira Jesé oimões Ferreira, segurar os :pulsos do .Fei tro, res:pomeu que não; 

que quem segurou os :pulsos í'oi o Feitor a José Simões .l!'erreira, na ocoasião 

em que esta segurava aquelle :pelo :paletot;que, deante do incidente DrOOU

rou com o~os companheiros, apartar os contendores, o que foi conseguido; 

lnterrogad.o sobre se ficou apenas nisso a contenda res:pon:leu fir nativa

mante.lnterrogado sobre se o carrinho não servia da facto :para o serviço 

a exPcutar, res:pondeu que :poderia servir :para alguns volumes mais não ser

viria :para outros, de vez que se movimentavam caixas de varios :pesos • .uad.a 

a :palavra ao accusado, este :perguntou á testemunha si effectivamente não 

o vira segurar os :pulsos do .l!'eitor,obtendo res:posta negativa,a. cont'irnar 

a :prim31ra declaração • .Nada mais disse nem lhe foi :perguntado, :pelo qme, 

eu, .Heynaldo .b,ernandas ib31ro, secretario, encerrei o :presente termo,que, 
/ 

lido e achado conforme, vae assignado :por todos ps membros da uommissão, 

:pelo accusaêo e :pelo Snr . Alberto sa.rtbri a rogo da ,stemunha :par não 

saber ler nem esc . ever -santos, 8 de Dezembro 

A rogo 



IN t.UERITO ADMINISTRAT 
COMPANHIA DOCAS D~ 

TKRMO DE ENc-'illtRAMENTO DOS T.RA._&U,HOS DO DI:à- 8 .J.JE 

DE.6EM.BB.O~E 193ª.-

Pelo snr. Presidente foram encerrados os trabalhos ás vinte e duas 

horas, ficando designado o dia 9 do corrente, ~ara continuação dos mesmos 

trabalhos, os quaes deverão ter inicio ás vinte horas. 1!: para constar, eu, 

eynaldo Fernandes Ribeiro, secretario, lavrei o presente termo ~ue, lido 

e achado conforrre, vae assignado ~or todos os membros da Gommissão. - Bantos, 

8 de Dezembro de 1.938.-------------- ---------------

... -

Presidente: 



INQ.UERITO ADMINIS: _ 
CO .n?ANHII DOCAS D 

QTA NO 3 

os nove dias do mez de Dezembro de mil novecentos e trinta e oito, pe

las vinte horas, em uma das salas do segunio anda~ do edificio do ~scripto-

rio do Traí'ego da companhia ocas de Gantos , praça UA.r.did.o · ffi'ée, em 

~antos - local designado para se eí'rectuarem os trabalhos do inquerito admi 

nistrativo iniciado pela portaria de 30 de Novembro ultimo, do nr. lnspe

ctor Geral da COIIIJ?8.nhia Docas de santos - presentes os cidad.ões Snrs • .Miguel 

Antonio Lopes, Alexandre Pin::ler e Reyna.ldo l!,ernand.es Ribeiro, membros nomea

dos para constituírem a respectiva oommissão de lnquerito, mandou o primeiro, 

na qualidade de Presidente, q_ue se continuaçem os trabalhos de inquerição 

interro~~qos hontem, e que o secretario, para isso, apregoasse os nomes 

do accuãado e das testemunhas restantes, assim como o da victima, tambem 

intimada para com;parecer hoje. o :pregão í'eito, co:rn:pareceram o accusado ~nr. 

Jos~ Simões ..t!'erreira e a victima. ~nr. Jos c.,"haves, deixando de comparecerem 

as testemunhas, em consequencia, segundo declarou o encarregddo das diligen

cias, de um mal entendido quanto ao dia e hora marcados para a continuaç o 

dos trabalhos. Ordenou o snr. Presidente em seguida, que na presença do 

accusado se tomassem por temo as declarações da reí'erida victima., assim como 

a sua qualií'icação, o que se passou a í'azer. Como nenhuma outra disposição 

preliminar houvesse a tomar, eu, eyna.ldo Fernandes ibeiro, secretario, 

lavrei a presenta acta que, lida e a c ada ooní'orme, va e assigfr.da por todos 

os membros da Commissão. Feita e assign;.da em uma das sa.la.s do segundo and: r 

do edií'icio do ~SOliptorio do Traí'ego da Companhia Dooa.s de santos., ~antos, 

9 de Dezemoro de 1.938.~---------------------------

Presidente: ' á --------------

Secre 



lN~UERITO ADMlNI8'rRATiif 
COMPANHIA DOOAS DE Sí1NT ' 

-çt> 

AUTO DE QUALD'ICAQ!O DA. VICTIMA 

Aos nove dias do mez de Dezembro de mil novecentos e trinta e oito, no 

local designado em a acta na 1, onde se achavam reunidps os membros da uom

missão do presente inquerito administràtivo, compareceu a victima ~· Josá 

Chaves, :para ser qualif'ioado, a qual, ao ser interrogada soore os detalhes 

citados no arta 6g das instrucções em vigor :par · a instauração do inq_uerito 

administra ti v o a que se ref'ere o ar ta 53 dos J) e eretos ns. 2u465 de lil de 

uuturbo d.e 1931 e 21081 de 24 de .!fevereiro de 1932, res:pondeu v:omoa seguir 

se menciona: 

QUAL O SEU NOME 1 - José Ohaves; 

UAL A StrE. NAOIONALW1illE ? - Portugu.eza; 

QUAL A SUA N.t"~TURAJ..ID.ADE ? - UUilheirof 

OUAL A SUA IDADE ? - incoenta e oito annos? 

QUAL O U ESTADO CIVIL ? - Casadot 

OUAL A SUA FILIAÇÃO ? - Daniel Chaves {f'alleeido) e l.la. Maria 
· de Jesus (fallecida) 

~UAL A SUA PROFISSA'.O ? - Portuario- Feitor da. turma ll, da Divi
são do 1~afego,comvinte e sete annos 
e sete mezes de serviços; 

Q.llAL A SUA RESIDENCIA ? - Rua Fa.rticular Galvão na 106; 

S!(BE lER E ESCBEVER ? • Sim. 

Nada mais lhe f'oi perguntado , q_uanto ! sua qualificação • .Lido e achado 

conforme este auto, vae elle assignado :por todos os membros da oommissão e 

:pela victima. Feito e assignado em uma das salas do segundo andar do edi

ficio do Escri:ptorio do Trafego da Oonrnanhia Docas de Santos. ~antos, 9 de 

Dezembro da 1.938.------------------------------------~ ..-

-e ice 

Villtima 
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INQ.UERITO ADMINIS' 
UOMPl1 NHLli DOOAS D~ 

mez de ezembro de mil novecentos e trinta e oito, 

~elas vinte s, em uma da s salas do segundo andar do edificio do Escri-

fego da Co1IlJ;)8.nhia Docas de ~antos - local designado pa ra se 

os trabalhos do presente inquerito - onde se achavam reunidos 

ros da Commissão, compareceu José Chaves, feitor da turma D,da Divi-

o '.l.'rarego, casado com cincoentê:i e oito annos de id.ade, ~ortuguez, na

e com vinte e sete annos e sete mezes de serviços na 

Santos. Interrogado pelo Snn. Presidente, ~restou as 

seguintes declarações:~ue no dia vinte e quatro de No1embro ~.passado, 

achando-pse em serviço, com a sua turne., no armazem nume r o V (secção de 

autos ), disignou, logo apÓs a tomAdo do ponto a s treze horas, o trabalhador 

José Simões Ferreira,para, com um carrinho de mão dos q_ue se alli se usam , 

aixiliar o serviço de arruma.ção de cargp a que então se procedia naquella 

depemenc:ia.; que dito carrinho to unico que então se achava desoccupa.do', 

apesar de t er um dos braços quebrados, j~ havia servido a contento durante 

todo o dia anterior , assim como costuma servir sempre que não se dis~õem 

de outro em melhores comiç~ãs; que a carga a arrUIIar éra form3.da por caixas 

de varias pesos mais todas de tan:anhos comumf que uma vez dada a ordem a 

Jos~ Simões Jieereira, este recusou-se, allegando que o carrinho mo presta

va para o serviço; q e este trabalhador usou textualmente da seguinte phra

se:~ si quizerem que eu trabalhe, arranjem ferramenta bOa•; que a isso o 

depoente retrucoua • quem não presta voe , que não quer traoolhar•; que 

em seguida o acousado avançou para elle dizendo; • quer ver como eu presto?• 

qwr ao mesmo tem.po, juntando o acto as palavras, o mesmo José Simões .l:!er

reira, preparou e dirigiu um socco ao rosto do depoente - socao esse que 

s6 não o attinjiu por haver elle se esquivado a te~o; que,Uvrando-se, 

segurou-se inmediatamente ao aggressor, com o fim de evitar nova enves:tida; 

que, perm3.necendo ambos seguros um ao outro, aem qualquer outro gesto, s~ 

sahiram dessa posição em consequencia de haver che~do Jose Domingos, traba

lhador do armazem, o qual ordenou a José Sim~es Ferreira que largasse imme

diatamente o depoente, sendo incontinente obdecido; que, logo a seguir 

dirigiu-se ao Fiel do arnazem, a quem contou o succed.ido. .J.nterrogado sobre 

se fez algum gesto de ameaça que pUdesse provocar a attitude de José ·imões 

Ferreira, respondeu que não, limitando-se apenas, como já disse, a segurar-
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se a elle, :para evitar o desenvoÍvimento da aggressão. Nada mai ~?;-} 
nem lhe f' oi perguntado, pelo que eu, Heynaldo Fernandes Ribeiro, s ecriario, 

encerrei o presente termo ~ue, lido e achado conforme, vae assignado pmr 

todos os membros da uommiss~o,:pela viotima e pelo acousado. ~antos, 9 de 

uazembro de 1.938.-------------~-----------------

Victi 

A causado: 



INQ.UERITO :MINivT 
COMPAN'"rliA DOG v D , 

TER O D~ ENCEHRAMmN'l'O DOS 

DEZEMBRO D 1.938.-

Pelo snr. Presidente foram encerrados os traoalhos ás vinte e duas horas, 

ficando design:=tdo õ dia 12 do corrente, para continua 1ão dos mesmos tra ba.lhos, 

os quaes deverão ter inicio ás vinte horas com o interrmgatorio das t estemun

has restantes. E J;>ara constar, eu, Reynaldo .h'ernandes ..tlibeiro, secretario, 

lavrei o presente termo que. lido e achauo conforme, vae assignado por tOios 

os membros da Commissão.- santos, 9 
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Aos doze dias do mez de Dezembro de mil novecentos e trinta e oito, 

pelas vinte horas, em una das sal a s do se~o andar do edifício do ~scriptg 

rio do Trafego da Companhia Doca s de antos - local designado para se effe

ctuarem os tra oalhos de i'nq_ueri to administra ti v o iniciado :pela portaria de 

30 de Novemtro ultimo, do Snr. IDnspector Ge 1 da 'Q:OJIWA,nhia D:>cas de .:.>antos, 

:presentes os cidadões .:>nre. Miguel Antonio Lopes, Alexandre Pinder e Reyna.l

do Fernandes Ribeiro, membros nomeados par a constituirem a respectiva uom

missão de lnquerito, mamou o primeiro, na qualidade de Presidente, q_ue se 

continuassem os trabalhos de inq_uiri~ o interrompidos em 9 do corrente, e 

q_ue, o secretario para isso, apregoasse os nome do accusado e das testemun

has restant~ s, o que .foi feito, comparecendo o accusado José ..:>imões .l!'errei

ra e as testenrunhRs Snrs. Bernardino Gago Jalga.do, Jos 08ndido .Araujo, Anto· 

nio Augusto e Francisco Izaias dos ;:;a.ntos. Ordenou o ~nr. Presidente em 

seguida , QUe por assentada e na presença do accusado, fossem ouvidas duas 

das referidas testemunhas, o uue se passou a fazer, dispensando-se, :por hoje 

as duas outra s. Como nenhu.m:l outra disposição prel1m1nar hou esse a tomar, 

eu, Reynaldo J!'ernames J:tlbeiro, secretario, lavrei a presente acta que, lida 

e a chada conf'orllE, vae assignada por todos os n:embros da uommissão.- .l!'eita 

e assignada em uma das salas do segundo amar do edificio do Escriptorio 

do 1~afego da companhia Do~ls de santos.

Presidente: __ ~~~~~~~uu~~~ 

Vice Presidente:~~~~~~~==~~~~~ 



Aoà doze dias do IIBz de Dezembro de mil novecentos e trinta e oito, em 

\lm9. das salas do segundo amar do edif'icio dp .l!Ascriptorio do ~af'ego da 

Companhia .uocas de ::>antos, onde se achavam presentes os membros da uoiDl.Dissão 

nomeada para o presente inquerito, juntamente com o accusado snr. Jos~ SimÕel 

Ferreira, deu-se inicio ao .tnterroga.torio das testemunhas iillicada.s neste 

processo, con:rorme a seguir se discrimina. , Reynai;do Fernanes Ribeiro, 

secretario, o 

3a. testemunha 

HERNARDINO --~~SALGADO, com trinta annos de idade, brasileiro, natural de 

Santos, E~t do de são Paulo, solteiro, trabalhador da turma D, da Divisão 
I 

da companhia Docas de santos, com um anno e cinco IIBzes de ser-

no Morro do Fontana, saoondo assignar o seu nome. - Inter

S nr. Presidente, o depoente prestou as seguintes declarações: 

disposto a s6 uzar da verdade em todo o decorrer do seu depoir.oon

que no dia vinte e quatro de Novembro ultimo, pelas treze horas e pou

cos minutos, achando-se no armazem V, secção de autos, juntamente com os 

danais companheiros de swt turma, occupa.do no serviço de a.rruma.ção de carga, 

teve oportunidade de ouvir, em certo momento, que o Feitor Snr. Jos~ Chaves, 

ordem.va ao t ra balbador J os~ Simões Ferreira, que fosse buscar um dos c~rrin· 

hos de mão dos que se alli se encontravam, afim de auxiliar o serviço a que 

se procedia.; que reparou haver o referido trabalhador ido em busca do refe, 

digo, carrinho citado, voltando logo apcSs e declaramo ao .l!,eitor~ q_ue o mes

mo não prestava para o transporte de carga, 'll.m9. vez q_ue se achava com um 

dos braços q_uebrados; q_ue, ouvindo isso, o Feitor respomeu a.q_uelle traba

lhador Que ~uem não prestava ell,digo,éra elle, José Simões Ferr ira,a quem 

reputava um vagabundo, q_ue vivia a encostar-se a outros; q_ue José Simões 

Ferreira, diante disso agarrou o eitar pela gola do paletot e, a.ssentuando 

cada palavra com o dedo indicador em riste, disse-lhe: eu q_uero muito 
o 

respeito commigo •; q_ue em seguida o .l!'eitor,fazendo gesto de q_uem procura 

qua.lq_uer cousa nos bolsos, retrucou da seguinte f6rma :" deixe-me que eu 

mato este vagabundo•; que dmante do incidente, e ntes que esse tomasse 

maiores porporções, acorreram alguns companheiros q_ue separaram os contemo

res; q_ue, logo a~os Chegou tambem o trabalhador do armazem de nome José DO

mingos, o q_ual insinuou ao Feitor q_ue lavasse immediatamente o facto ao con-
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hecimento do .l!'iel do armazem, fim --de q_ue 

serviço ·Intarrogp.do sobre se sabia haver o carrinho trabalhado anteri• 

or, res:pondeu que a:pesar de não ter visto, ouvimdizer, :podemo :portanto, 

res:pon:ler a:f'.f'irn:a. tivamante. .interrogado sobre as ,digo, g_uaes as ref'erencias 

que :pcderia f'a.zer ao .l!'eitor José C:t).aves, res:pond.eu Q.Ue nenhuma queixa at~ 

hojé tinha do mesmo, temo-o na conta d homem justo • .uada a palavra ao 

accusado, este reinqueri a tn~emunha ,sobre si não havia ouvido do .1!' i tor 

a :phrase .. desgraçado eu te mato" ao invés • deixe-me q_ue eu mato este vaga

bun:lo .. , res:ponden:lo o depoente q_ue o, q_ue a:phrase que realmente ouvira, 

fora aquella q que j alludiu no inicio de seu depoimento. Nada mais disse 

nem lhe foi perguntado, :pelo q_ue, eu, Reynaldo .Eernandes Ribeiro, secretario 

encerrei o :presente termo que, lido e achado conforme, vaé assignado :por 

todos os mem·aros da Commissão,:pe1a testemunha e pelo accusado.- canto , 12 

de ~zembro de 1.938.-----------------------

iresidente:, __ ~~~~~~~~~~~~--

Vice Presidente:~~~==~~~~====~~~~ 
Sacra 

Teste~~~ ~~~~~~~~~~~~~::~ 
A.cousado: 

JO CANDIDO ARAUJO. com vinte dois annos de idade, brasileiro, natural 

de Bõa. Vista, stado da Parahyba, solteiro, trabalhador da turna ll, d 

ivisao do 'l'rafego da Companhia Docas de Santos, com dezoito mezes de ser

viço, residente a rua nr. Cockrane ng 226, sabendo assignar os eu nome. In

terrogado pelo snr. Presidente, o depoente :prestou as seguinte declarações: 

Q.Ue estava dis:posto a s6 uzar da verdade em talo o decorrer do seu depo1mel'l 

to: que no dia vinte e Q.ua. tro LLe Novembro ultimo, achav -se em sarviço no 

armazem numero V, secão de autos, occu:pa.do com os seus demais com:pa.nheiros 

no serviço de arrumação de carg?.; que logo a:Pos a tonada do ponta das treze 

horas, ouviu o b'eitor José Chaves, ordenar ao trabalhador José Simões Fer

reira, que fosse busc r um carrinho de mão, para com elle auxiliar o servi

ço; que depois de 1r procurar dito carrinho, voltou José ::>imões .l!'erreira, 

declarando ao ..l!,eitar que s6 havia um carrinho desoccup3.do e esse mesmo esta 

va com um.braço quebrado, motivo :porque não :prestava :para o transporte de 

carga; que, diante disso o Feitor retrucara a José Simões Ferreira, Q.Ue Q.Ue 

• 
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não prestava erá elle, que não :pássava de um vag9.bundo vivendo en~, .. u<::O""r_o:rno 

caixas; que, a seguir, José Simões .l!'erreira, segurou o Feitor :p la golado 

]aletot, dizendo-lhe; • o Senhor respeite-me se quer ser respeitado, pois 

n!o é meu p3.e•; que em seguida o Feitor f'azendo um gesto de quem :procura 

qualquer cousa no bolso, disae-llie • eu te mato f que diante disso}!l o da.poe! 

te segurou o l!'eitor de um lado ser.do Jos~ Simões .l!'erreira, seguro por outro 1 

com o que serenaaam os animos; que, logo apos chegou o tramlba.dor do arma.

zem Josá ilomingos, que reconnnendou ao l!'eitor suspende-se immediatamente o 

aggressor e levasse o f'acto ao conhecimento do l!'iel. Interogado sobre si o 

carrinho não prestav~ ef'f'ectiv mente para o serviço , respondeu que na sua 

opinião: o carrinho não prestava, pa.aa a remoção da carga que se transporta· 

va, embora pudesse servir para carre~r volumes menos pesados • .uada a pala

vra ao accusado para reeinquerir~ testeiii\.lilha., o mesmo disistiu de f'azel-o. 

Nada mais disse nem lhe foi perguntado, pelo que, eu, .tteynaldo .1rer r.des 

Ribeiro, secretario, encerrei o presente termo que, lido e achado conforme, 

vae assignad o por todos os membros da Cormnissã~, pela testemWlha e pelo 

accusado.- santos, 12 de Dezembro de 

Pres~ente=--~~~~~~~~~~~~-



INQ.UE~rro AJYI1INISTRA.TIVO 
COMBANHIA DOCAS D ~ SAN!' 

TJOO!O D ~ fl!NCElffiAMEN'l'O DOS T.tlABAUIOS DO DIA. 12 DE 

D3ZEMBRO DE l. 938.-

Pelo ~nr. Presidente foram encerrados os trabalhos'as vinte e trais horas, 

ficando designado o dia 15 do corrente, ~ara continuação dos mesmos trabalhos, 

os quaes deverão ter inicio ás quatorze horas, com o interrogatorio das tes

temunhas r estantes. E para constar, eu, Reynaldo Fernandes Ribeiro, secretario, 

l avrei o ~resente termo que, lido e achado conf'orme, vae assignado par todos 

os membros da Commissão.-sqntos, 12 de Dezembro de 1.938.- ------------------
/ I 

Presidente: ' 
--~~~~~~~~~~~~ 

Vice 
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INQ.UEH.ITO 'JJMINio • 
COMPANHIA DOCAS D· 

Aos quinze dias do mez de Dezembro de mil novecentos e trinta e oito, 

~elas quatorze horas, em uma das salas do segundo andar do ediricio do ~scri· 

~torio do Trarego da Companhia ocas de dantos, · :pr~ça uandido uarrrée, em 

santos - local designado ~ara se errectuarem os traJalhos de in~uerito admi

nistrativo iniciado ~ela ~ortaria de 30 de Novemoro ultimo, do ~nr. ns~ector 

Geral da uompanhiA Docas de vantos, presentes os cidadões ~nrs. Higuel Anto

nio Lo~es, Alexamre Pinder e Reynaldo Fernandes Ribeiro, membros nomeaa.os 

pa.ra constituirem a respectiva Cormnissão de Inquerito, lllrl.ndou o primeiro, na 

qualidade de Presidente, que se continuassem os traoalhos de inqurição inter~ 

rompidos em 12 do cor ente, e que o secretnrio ~ara isso, apregoasse os nome 

do accusado e das testemur.Ums restantes, o que foi feito, comparecendo o 

accusado José !limões "erreira, e a testemunha. Antonio Augusto, deixando da 

comparecer a de nome ~~ancisco Izaias dos ~ntos, por ~char-se im~edida, 

conrorme explicou o encarregado das diligencias. Ordenou o :.;nr • .Presidente 

em seguida, que ~or assentada e na ~resença do acousado, rosse ouvida a tes

temunha ~rasante, o que se passou a fazer. Como nenhuma outra disposiç~o 

preliminar houvesse a to:rmr, eu, eymldo .l!,erna.nd.es Ribeiro, secretario, 

lavrei a presenta acta que, lida e achada conforme, vae assignada ~or todos 

os membros da Gommissão. Feita e assignada em uma das sal~s do segundo anu·r 

do ediricio do •scriptorio de Trafego da Companhia Docas de ~antos.-uantos, 

15 de D-zembro de 

Se ore 
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IN UERITO ADtUNIS'.I'M.'J'IIfO 
COIIl.Panhia Docas de Janto s 

• 

s nze~ d do de Dezembro do anno de mil novecentos e 

, pelas · tor horas, em una das salas do segundo ania.r do 

Escrip~ d Traf'ego da Companhia Docas de santos, onde se 

os da Oommissão nomeada para o presente inquerito, 

ado nr. José Simões ]erreira, procedeu-se ao 1nterro

stemunba arrolada pela Oomm1ssão, conforme a seguir se 

naldo Fernandes Ribetro, secretario, o dactylographei. 

e seis armos de idade, portuguez, natural de 

~~ so, traba.lbador da turma D da companhia JJocas de santos, com trinta 

~ d'ffuos de serviço, residente á rua santos Dumont no 144, não sabem o ler nem 

~ (escrever. Inquir:1do pelo Snr. Presidente, o depoente prestou as seguintes 

~ declarações: que veio disposto a s6 dizer a verdade; que, no dia vinte e qua

tro de Novembro ultimo, pelas treze horas e poucos minutos, achava-se occupa

do no serviço de arrumação de carga no armazem nQ V (secção de autos), jrmta

mente com os demais coiiiJ;>anheiros de sua turma.; que, a esse tempo, teve oppor

tunidade de vêr que um dos trabalhadores do armazem, de nome José Domingos, 

. pegava no braço do f'eitor de sua tur'na Snr. José Chaves, recommemamo-lhe 

que levasse ao conhecimento do Fiel do arrrazem um :facto oualquer q_ue :parecia 

haver se passado; que, procuramo vêr do que se tratava, soube q_ue houveraum 

incidente entre o seu compaill:lairo José imões l!'erreira e o ref'erido feitor 

José Chaves; que, quanto aos detalhes do mesmo incidente, ignora-os a todos, 

pois não se interessou pelo f'acto, com o qual nada tinha. Interrogado sobre 

o lugar em que se achava na occasião, respondeu que em lugar a:fastado, ao 

fUndo de uma pilha, onde arrumava uma caixa. O depoente prestou mais as se

guintes declarações: que ignora absolutamente os motivos do incidente; que 

no armazem V (secção de autos) existe de facto um carrinho com um dos braços 

quebrado; que a carga que naquelle dia se arrumava era fornada por volumes 

de pesos variados e de tananhos diversos. D~ada a palavra ao accusado, este 

perguntou á teste:mu.nha si de facto nada mais vira ou ouvira, além do que cons-



ta acim'i, res:pomenà.o aquella que não. Nada mais disse nem lhe f'oi :pergun

tado, pelo que, eu, eynaldo ~ ernandes Riberi to, secretario, encerrei o 

:Presente termo que, lido e actado conf'orme, vae assigna.do :por todos os mem

mbros da c:ommisão, :Pelo accusado e :Pelo snr. ueraldo .Barroso, em lugar da 

testemunha, qp.e não saoe lêr nem escrever. 

Presid.ent e: 

Vicie Presidente :ztí!~~~~~===~~'7)7,~~-

Pela testem 

Acctsado: 
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INQUERITO ADMINISTRNriVO 
OOl.D?ANHit DOCAS D ~ SAN1'ü 

-0v 
TlliRMO DE ENCE.RRA.MENTO DOS TRAi3A.LHCS DO DIA 15 DE 

DEZEMBRO DE 1.938.-

Pelo Snr. Presidente f' oram encerrados os trabalhos ás q_uinze horas, f'ican, 

do designado o dia 17 do corrente, para continuação dos mesmos trabalhos, os 

quaes deverão ter inicio ás treze horas, com o interrogatorio da ultima tes

temunha arrol~da. E para constar, eu, Reynaldo Fernandes Ribeiro, secretario, 

lavrei o presente termo que, lido e achado conforme, vae assignado por todos 

os membros da commissão.-santos, 15 de Dezembr~àe 1.938 ------------------

Presidente: __ ~~~~~~~~~~~ 

Vice 

• 



Aos dezesete dias do mez de Dezembro de mil novecentos e trinta e oito, 

pelas treze haras, em 'lll'li das salas do 93gundo arx:la.r do edifício do ~scripto

rio do Trafego da Companhia ])ocas de ::»antas, é! prr.:l. ça , 11dido ·· í'f'rée, em 

Santos-local desigr :.1do para se effectuarem os tra ll::l.lhos de ing_uerito adminis

trativo iniciado pel a portaria de 30 de Novemoro ultimo, do ~· 1nspector 

Geral da comp..9.nhia Docas de ~ntos, pre~·entes os cidadões ~nrs. Miguel .A.Ilto

nio LOpes, Alexandre Pind.er e Reyna.ld o J!'ernandes Ri Jairo, rrembros nomeadoo 

p~ra constituírem a respectiva Commissão de Inquerito , mandou o primeiro, na 

qualidA.de de Presidente, que se continuassem os tr~ ·oalhos de inquirição inter· 

rompidos em Quinze do corrente, e q_ue o secretario para isso, a:pregoasse os 

nome do accusado e da testemur.U1~ restante, o que foi feito, corrrnarecendo o 

aocusado snr. José Simões J!'erreira e a testemunna ~"'ramisoo J.zaias dos ::lantos4 

ordenou o snr. Presidente,em seguida, q_ue por assentada e na presença do 

accusado, fosse ouvida a ultim~testemunha arrolad~, o que se passou~ fa~er. 

Como nenhuma outra disposição preliminar houvesse a tomar, eu, ~eynPldo ~er

nandes Ribeiro, secretario, lavrei a presenta cta que, lida e acru~da conibrme 1 

vae assignada por todos os membros da Gommiss~o. J!'eita e assigna.da em una das 

salas do segundo andar do edifício do Escriptorio do Tr<fego da uompanhia 

Docas ú.e ~antas. -santos, 17 de Dezemoro de 1.938.-----~~~------------------------
Vice 
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lNQ.U ::RITO ADMINISTt{ATIV&< '/#' 
O OMP ANHIA DOC S 1( i' " fi'~ 

os dezesete dias do mez de Dezembro de mil novecentos e trinta e oito, 

em uma das Jsegundo amar do ed.i.ficio do Escriptorio do '..L.Tafego da 

uompanhia e t)antos, onde se achavam presentes os membros da uommissao 

presente inquerito, juntamente com o accusadp snr. José 

~imões )' reira, procedeu-se ao in errogatorio da 6a e ultima tmstemunha 

.LJI'Aol.lf,V..os Ri beiro, se ore 
"> 

~ ' (,/) 6. 

~cA~yitf!s Ifos SANTOS , com quarenta e nuatro axmos de idade, llrasi

@ifo,J ' ural de Sergipe, trabalhador da truma .u, da Com.pa.nhia Docas de 

nt~, com doze annos de serviços, residente ~ 1~avessa do Macuco casa nQ 

' 2 , t sabendo ler e escrever. lnquerido pelo ~nr. Presidente, o depoente pres-

s6 usar da verdade; que 

no dia vinte e quatro de Novembro, ultimo, depois de ba.ver dado o ponto das 

treze horas, no arnazem V ,seo~ao de autos, onde se achava em serviço com a 

sua turna, foi designado para asrumar carga em uma das pilhas que se esta

vam formamo; que alguns minutos depois ouviu o Feitor José uhaves ordenar 

a J os~ ::Jimões .l!'erreira, que rosse buscar um carrinho de ~o dos que existem 

naquella dependenoia; que indo em busca do memso, José Simões ~·erreira, vol

tou logo depois declarando ao ~·eitor que o unico carrinho devoluto estava 

~om um braço quebrado, motivo porque o julgava imprestavel para o transporte. 

da c rga a arrumar; que a isso o Feitor respondeu com a afirmativa de q~e 

José Simões Ferreira éra um vaga burilo que não queria tra. ba.lhar; que, diante 

disso o accus~do agarrou o Feitor pela gola do paletot dizendo-lhe: " eu não 

sou vagabundo, sou um chefe de f'a.milia, o Senhor respeite-me•; que, vendo

se ne~sa posição, o Feitor rez um gesto de quem procura qualquer oousa no 

bolso e disse ao accusado.•espera que em te mato•; que, nesse momento, acu

diram alguns companheiros, separando os contenieDes e evitando q_ue o inciden· 

te tomasse outras porporções; que immediatamente apareceu tambem o trabal~~ 

dor do armazem de nome José Domingos, q_ue chan.anio o ~·eitor a parte, segurou· 

o pelo braço e reoommeneou-lhe q_ue levasse o facto ao conhecimento do ~·iel, 

afim de que do mesmo rosse reita a respectiva oommunicação; q_ue nada mais 

iu nem ouviu dizer a respeito do facto a que se preBde este inq_uerito. ln

terrogado sobre si o incidente ficou apenas naquillo q_me já disse e si não 
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houve por parte do accusRdo a tentativa de applicar um socco no 

e ouviu 

tudo, :podendo :pois garantir que nada mais houve além do que já inf'ormouo 

Interrogado sobre o estado do carrinho que J os~ oimões Jrerreira deveria 

usar, respondeu que, na ves:pera teve, o:pro, digo oportunidade de tra balha.r 

com elle, a mando do Feitor, mais no transporte apenas de caixaria muito 

leve; que , assim memmo :pode aí'irnar ser o mesmo muito incommod.o pois por 

diversas vezes foi obrigado a :pedir o auxilio de outro companheiro, afim 

de melhor pcxier manejal-o; q,ue dito carrinho 86 é usado quan:lo n!o se dis

põem de outro em melhores condições, por estarem todos elles occu:pados.na

da a :palavra ao accusado, de aocordo com a .Wi, este disistiu de fazer 

qualquer :pergunta a testemunha. Nada mais disse nem lhe foi :perguntado, 

pelo que, eu, Reynaldo Fernandes Ribeiro, secretario, encerrei o :presente 

termo que, lido e achado conforme, va e assignado :por todos os membros da 

Oommissão, :pela testemunha e pelo accusado.-~os,l7 d Dezembro de l. g38. 

Presidente: __ ~~~~~~~~~~~~ 

Accusa.do: 



INQ.U ITO 1 IST TI O x?~~ 
UOMPANHIA DOO c .u ~ Q .NT~ '{/ 

-
T i08 DO DIA 17 DE D iAEMBRO 1938.-

Ha.venio tenminado os tra. balhos de inquirição das testemurlha.s arroladas 

~ela Gommissão, ás ~uatarze e meia horas, o ~nr. ~residente ~erguntou ao 

accusado si tinha ~ualq_uer defesa a a~resentar, :para que , de accordo com 

Lei, lhe marcaria o :prazo de cinco dias, q_ue ficaria correndo desde lo

go. A isso o accusado res~endeu que, a:pesar de estar sciente Qa faculdade 

que nesse sentido lhP offereçe a i, havia resolvido não a~resentar defe-

sa . O snr. President~, a seguir declarou encerrados os trabalhos , ~elo que 

eu, ~eynaldo Fdrnanies Ribeiro, secretario, lavrei o ~resente termo que, 

lido e achado conforme, vae assigna.d..o ~or todos os membros da Cornmissão e 

~elo ccusruio.- santos , 17 de Dezembro de 

Vice 

President =--~~~~~~~~~~~--

Secre~i 

ACCUS 



.... . 

IN( 
uo 

Certifico que nesta data, ju1tei aos ~rasante s autos , ~or co~ia , um 

o'ff'icio dirigido por mim, secretario, ao snr. Ins~ctor ueral da com;panhia 

.uocaa de Santos, solicitando o :fornecimento de um certif'icado de tempo de 

serviço do accusado, e outro relativo a f'olha de antecedentes do mesmo accu

sado, :passando dito documento a constituir a 'folhR nQ 39 , deste :pro sso.

s.antos , 26 de Dezembro 
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INQ] ERITO ADMIN 
UOMPANH 

JUNT 

Nesta data juntei aos :presentns a tos, em original, dois certif'icados 

f'ornecidos a Commissão pelo snr. Inspector Geral da uo~nhia Docas de oan

tos, sendo um retativo ao tempo de serviço e outro relativo a f'olha de ante-

cadencia do accusado snr. Jos s documentos passam a 

constituir as rolhas ns. 41 e 42 deste a .---
Secretario~·~~~~~~~~~~~~~~ 

c 



COMPANHIA 
OOCAI') DE SANTOS 

lt' 
/ 

INSPECTORIA GERAL 

SANTOS 

CERTIFIGADO 

CERTIFICO que o snr. Jose SimÕes Ferreira, é 

empregado de ta Companhia, como trabalhador da turma 

'' " da D1v1sno do Trafego e tem de ca a té a presen. 

te data, lO anno , 10 mezcs e 11 dias.-

antos, 20 de Dezembro do 1938 
D r ' I > (J )(lfl(c 

~'-'L./~ 
(IS •L DE SOUZA) 

L/N.-



COMPANHIA 
DOCK$ DE SANTOS 

INSPECTORIA GERAL 

SANTOS 

c I R T I F I c D o 

CERTIFICO que o snr. Jose s Õe Ferreira, 

é empregado desta Companhia, estando ass1m discr1m1na<lcs os 

seus antecedentes: 

dmittldo em 9 de Fevereiro de 1928, como mor1nhe1 

rc da turma de geral avulso. 

TRANSFERENC.. :- Em 6 de Outubro de 1934, tréUlsferido para a 

turma "H" do Trafego. Em outubro de 1935, trnncferldo para a 

turma 70. Em 1 de Fevereiro de 1938, transferido para a turma 

, B "extra''· Em 16 de Junho de 1938, trnnsferido parn a tunna 

"D". 
CLASSIFICACOES:- Em 1 de Novembro de 1936, classificado como 

trabalhador de cargo e descarga. 

SUSPENSOES:- m 10 de bri1 de 1934, suspenso 8 dias, per de~ 

re peitar o encarregado de serviço e ma1trata1-o com alavras 

de baixo cnlão, quando iniciava a de~carga de areia. Em 12 de 
. 

Julho de 1938, ~u penso 2 dias, por desobe iencla. 

840 p. 

_ hora; em 2-1933, ·900 por hora; em 8-1933, 1 ooo por hora; em 

1-8-1934, 1 100 por hera; em 6-10-1934, 1 ooo d arics; em 

1-11-1936, 13 200 d1aric • 

ANNOTACÕE DIV'~RSAS:- Ti'm 1 de Janeiro de 1935, n turma "H" , 

passou a ter o numero 62. Em 12 de bril de 1937, o nr. u e

rintendente deu o cguinte despacho nas justifica õcs das fa1 

tas:"Tendc provado as falta , re olvc mandar retornar no tra 

balhon. 
Santos, 20 de IX3zem..;ro do 1938 

L/N.-
(IS L SuU ) 

B-G 26 
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Certifico que nesta data, juntei aos nresentl,S autos, em original, o 

el· tario final da Oommiss o c.tue funccionou no I>resente inq,ueri to, I>ase nio 

dito documento a constituir as folhas ns. 

26 de Dezembro d.e 

5 e 46, deste I>rocesso.- ntos, 

• .. 

/ 
--~--



INQ.UERITO ADMINIS 
uompanhia Docas de 

L A T O I O 

Uommissão nomeada ~elo ExmO nr. Ins~ector Geral da uompanhia 

..uocas de ::3antos, ~or ~ortaria de 30 de Novembro ultimo, para :proceder a um 

inquerito administrativo em torno de um caso de aggressão occorrido nas de

~endencias do cáes no dia 24 do rererido mez - caso em que figura como aggres

sor o trabalhador da turma D, da ivisão do Trafego, nr. José imões .b'errei

ra, e como aggredido o feitor da mesma turma, snr. José Uhaves - reuniu-se 

:pela ~rimeira vez e installou os seus trabalhos no dia 3 de Dezembro de 1938, 

isto é, dentro dos limites do :prazo estabelecido no arto 20 das instrucções 

baixa.d s :pelo Conselho Nacional do Trabalho para a instauração do imuerito 

administrativo a ue se refere o arto 53 dos Decretos ns. 20465 de 10 de ou

tubro de 1931 e 21081 de 24 de Fevereiro de 1932 • 

.Procedendo em tudo de accôrdo com as dis:pos ções le@es que regulam 

o assumpto, a Uommi são ouviu e tomou :por termo as declarações do accusado e 

do queixoso, assim como citou e inquiriu seis testemunhas, ou seja, todas as 

que assistiram ao incidente. 

o accusado compareceu sem advogado, deixamo tambem de apresentar 

qualquer defesa escri:pta. 

~egundo o que os varios depoentes declararam ter visto ou ouvido, 

pois o facto apurado é dos que não offerecem nenhum outro elemento de prova 

ou convicção, 

Q JNCIDENTE 

:p6ie ser descri:pto da seguinte fórma • 

.No dia 24 de Novembro ultimo, ás treze horas e vinte minutos, mais 

ou menos, o feitor da turma D, snr. José Chaves, que então se achava com o 

seu pessoal occu:pado no serviço de arrunação de carga no arnazem v (depemen

cia de auto-caminhões), ordenou ao operaria José oimões .b'erreira, de sua 

turma, que fosse buscar um carrinho de mão dos que alli se usam para a remo

ção de carga, afim de com elle auxiliar o serviço. 

Havendo ido ao ~onto do armazem onie de costume se guarda aquelle 

apparelhamento, José Bimões ..i!erreira voltou logo após, declaramo ao feitor 



que o unico carrinho desoccupado estava com um dos braços partido e que, 

:portanto, não :p estava :para o serviço a executar. 

Depois de fazer-lhe vêr que o carrinho, embora com o citado defei

to, já havia servido a contento no dia anterior, e como o indiciado insistis-
---·-·--se em dizer que o carrinho não :prestava, allega.Dlo que a carga do dia anterior 

era mais leve, o :reitor, não venio nessa attitude sinão :pouca vontade de tra

balhar, censurou aquelle o:perario usando mais ou menos da seguinte expressão: 

'quem não :presta é você, que é um vagabundo e não quer trabalhar". 
. ' • ' ""'"'"';:a.;;~,;.~,,~, 

A essa :phrase o accusado insurgiu-se e, agarrando o reitor :pela 

gola do paletot, disse-lhe a:p:proximadamente o seguinte, accentuand.o as :pala

vras, de maneira hostil, com o dedo iniicador em riste: "o senhor res:peite-me, 

:porque não sou seu filho '• 

o feitor, venio-se em risco de so:r:rrer o:Cfensa :physica e sentindo

-se, na.turalmente, humilhado na sua qualidade de capataz, não :poude encontrar 

outra res:posta sinão a de f'azer uma vaf!J3. ameaça. Levando a mão ao bolso do 

:pa.letot, n•um g~sto de quem :procura qualquer cousa, disse ao accusado, mais ou 

menos: "espera que eu te mato•. 

Chegado o incidente a esse :ponto, acorreram outros o:perarios que 

separaram os contendores, in::lo o f'eitor rala tar o f'acto ao .Fiel do armazem, 

que o communicou á Administração. 

Isso teria sido, em resumo, o que aconteceu, segunio os depoimentos 

das varias testemunhas, corroborantes, mais ou menos, das declarações do 

accusado. 

O feitor José Chaves, em suas declarações, conta que, ao dizer a 

José Simões J!'erreira: "quem não :presta é vocã, que não quer traoolhar", o 

accusado avançou :para elle e, retrucando-lhe: "quer vêr como eu :presto?", di

rigiu-lhe um socco ao rosto, que s6 não o attingiu :por haver elle, depoente, 

se esquivado a te~o. 

uomo, :porém, nenhum dos depoimentos corrobora essa affirmativa, e 

como nenhuma :prova, vestigio ou elemento de convicção ficou de tal socco, a 

uommissão não tem outra alternativa, em f'ace dos autos, sinão :pôr de lado 

essa versão. 
• 

P C"KR 

~reciando, :pois, o facto, tal como f'oi cont do :pelas testemunhas 



• 

e :pelo accusado, e tal como í"icou descri:pto; e :pon:lerando QUe a iniciativa 

de em.prega.r a força ou a humilruH·ão :physica não :p6d.e nunca encontrar justi

ficativa a não ser em caso de defesa :pro:pria, \lil'a vez que se sabe que, :para 
• 

qualquer desconten anta, existe sempre o recurso cianal de a:p:pella a 

instancia su:perior; a Gommissão pensa que o ~nr. José Simões .tferreira, com 

o acto que :praticou, aga.rra.nio o feitor pela gala do paletat e fallardo-lhe 

com a dedo ii:dicad.or em riste (aoto :positivamente aggressivo, embora sem 

offensa :physica.) , incidiu inillud.ivelmente em una. falt de disciplina, ca

racterizada :por um gesto material de desacata ao seu superior immOO.ia.to -

falt que assume maior relevo o veri icar-se não ser este a primeira vez 

que elle comette culpa dessa natureza, conforme se vê do certificado f'ls. 

42. 

uom essa conclusão, a uomrnissão entrega o caso a julgamento su:pe-

rior. 

oanto , 23 de Dezembro de 1938. 

A. ao ss""o: 



D TERMINAÇãO 

Achando-se conoluidos os trabalhos do ~resente inQuerito, determino seja 

este ~rooesso enoamil'lll1do a uompa.nhia Doe s de santos.-

ntos, 26 de Dezembro de 1.938.

Pr sid.ente-:._~~~~~~~~~~ 



/ 
o 
D 

Nesta data, ~or determinação do Snr. Presidente, faço a remess dos 

~rasantes autos a 
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CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

VISTOS E RELATADOS os autos do inquérito adminis

trativo instaurado pela Companhia Docas de Santos para apurar 

a falta grave atribu!da a José SimOes Ferreira e obter 

zação de o dispensar: • 

CONSIDERA1mü que a prova testemunhal demonstra a 

improced~ncia da acusação e que o acusado agiu em legitima de

fesa de sua integridade moral, sem desrespeitar a edade e a s~ 

perioridade hierárquica do feitor de sua turma; 

CONSIDERANDO que o acusado não cometeu os 11 reite

rados atos de indisciplina" dos quais é acusado, nos termos do 

previsto na alinea e) do art. 54 do dec. n. 20.465, de 1 de o~ 

tubro de 1931, sendo a acusação inteiramente improcedente; 

RESOLVE a Terceira Ctmara do Conselho Nacional do 

Trabalho negar aprovação do inquérito para determinar a rein

tegração do acusado. 

Rio de Janeiro, 1 de agOsto de 1939 

Fui presente . 

-_/() 
~c~~ 

r! .c ' ru_ ;;,~ ~ 

wj~~r-~ 

Publicado no "Diário Oficial" em fl o; 

Presidente 

Relator 

Adj. do Proc. 
Geral. Interino 
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RIO Ola .JANEIRO, O, F , 

...... 1•1.968/ 39 -- P.64,/59 9 d out ubro 939 

Sr. 

-e oo n tlor·5. dos 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

presente o inquérito administrativo contra v6s instaurado 

pela 

, resolveu, em 

sessão de __ , julgar · pztoo de te 

-:raça,\:J---o dito inquérito, 

ÇO•O--------- ' pelas razões constantes do acórdão 

publicado no cDiário Oficial • 

ões. 



MINISTi!RIO 00 TRABALHO, INDÚSTRIA E COM!::RCIO 

C /}IrONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

RIO OE ..JANEIRO, O, F. 

;;969/ 39 ----- p. 43/39 

Sr. 

d S to 
1:?5 

9 d ou t1 ro 99 

Transmito-vos, de ordem do Sr. Presidente, 

cópia, devidamente autenticada, do acórdão proferido pela 

inquérito administrativo instaurado por essa Emprêsa, con-

Atenciosas saudações. 

Diretor 



M. T. I. C. -DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE 
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M . T . I C.- CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

CN/NSC 
l-2.215/39---- • 643/39 7 de ov bro <1 1939 

snr. osé Simõe rre1r 

RUa V nh n° 163 

"S OS" - Estado 
,., 

Sao Paulo 

resposta vossa cart de 13 d JUlho • p s do, cabe-

1 ormar-vo , d or dem do ,.)nr. . .. 1 evte, que sta Secretaria, 

p r o!ic l-1.9~8 e 9 corr nte ""s, d1r~ g1do aos cuidados da 

Ca:l.x d Apo ent or e s do ortu rto de santos,já vos 
.. 

ci ntiflcou d r s luç o d rceir o Conselho acionai. do 

Tr b lho, proferida no roce rer rente o 1nqu~r1to administra-

tivo a qu r sponde tes co anh1 Docas de santos, a qual !o1 

no sentido d julgar 1mproc dente o re!er1 o 1nqu~r1 to, para deter

minar voss re1n egraç"' o nos servi os, cont'or ac6rdão ubl1ca

do no "Diár.1 o O!ic1aJ." d 20 d s tembro dl. t !mo • 

... . 
... 

Ate cio s aud oe 

--~~--
Oswaldo 

Diretor GerQl da secret r1a 
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DRW: HI GTON DEALMEID 
Advogad o 

S AN T OS 

Exmo. Senhor Doutor Presidente do Conselho Nacion~ do Trabalho • 

... 
A Companhia Docas de Santos nao se confor.mando, "da-

ta venia" com o respeitavel accordam proferido, pela Egregia Tercei

ra Camara no ~ocesso 643 de 1939 e pelo qual a Suppte. foi condem

nadâ a readmittir o empregado Snr. José SimÕes Ferreira ~e commet

teu faltas graves em serviço, vem oppor contra o mesmo accordam os 

inclusos embargos nos termos do regulamento approvado pelo Decreto 

24.784 de 14 de Julho de 19~ art . 4 §§ 4 e 9 e requer a v. Excia, 

que se juntem os mesmos aos autos para o effeito de serem afinal jul

gados pelo venerando Conselho Pleno e reformado o accordam embargado. 

Tendo sido o accordam embargado publicado em 20 de Se

tembro de 1939 o prazo de sessenta dias estabelecido pela lei para o 

offerecimento dos embargos só termina no dia 19 do corrente. 
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PROVARÁ 

DRW. Hl GTON DE LMEID 
Advogado 

S ANT OS 

EMBARGOS, 

Por embargos ao accordam pro

ferido pela Egregia Terceira Cama

ra do Conselho Nacional do Traba-

lho, diz,co o Embargante, a Compa-

nhia Docas de Santos J contra 

o embargado José SimÕes Jerreira, e 

sendo necessario 

- 12 -

que pelo supracitado aocordam resolveu a Egregia Terceira 

Oamara "negar approvacão do inquerito para determinar a reintegração 

de José SimÕes Jerreira no serviço da Emprez~: pois que, affir.ma,ain

da, o mesmo accordam, no processo ficou demonstrada a improcedenoia 

da accuaação e que o accusado agiu em legitima defesa de sua integri

dade moral, sem desrespeitar a idade e a superioridade hyerarohica do 

feitor de sua turma, tanto mais quando é certo, conclue, a mesma de

cisão embargada, que o mencionado empregado não commetteu os reitera

doa actoa de indisciplina, dos quaes é acousado, nos termos do previs

to na alinea ~ do art. 54 do Decr. 20,465 de li de Outubro de 1931. 

Entretanto, 

- 2i -

PROV.ABÁ 

a Companhia Docas de Santos que o venerando 11 accordam" em

bargado - péde venia para dizel-o - foi proferido contra direito ex

presso na lei trabalhista e contra a prova doa autos. 

Assim, 

- 3i -

PROVARÁ 

que o inquerito foi instaurado para a verificação da falta 
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grave commettida pe1o empregado José SimÕes Ferreira e ta1 falta fi-

oou comprovada e verificàda. 

Isto porque t 

- 42 -

PROVAR! 

que o Decreto 20.465 de 12 de Outubro de 1931, que reformou. 

a Legislação das Caixas de Aposentadorias e PensÕes, e a Lei 62 de 5 

de Junho de 1935 conceituam o que sejam actos de indisciplina e de 

insubordinação; 

e, 

- 5i -

PROVARÁ 

que tendo o Embargado, no serviço, á hora do serviço, den

tro do local do serviço, ou em 24 de Novembro de 1938 desobedecido 

expressa e reiteradamente ao feitor José Chaves, que era o seu supe

rior byerarchico no serviço de arrumação de carga no armazem 5& da 

Empreza Embargante, commetteu,com o seu acto, falta grave conceitua

da nas referidas 1eis, 

.!demais, 

- 6& -

PROVARÁ 

que, confor-me relatam os autos, o Embargado tem um passado 

no serviço da Embargante cheio de faltas que acoentuam a sua indisci

plina e a sua desobedâencia, comprobatorios, portanto, de reiterada e 

verdadeira insubordinação. E, maia do que ninguem, os Eminentes 

e Egregios Conselheiros devem comprehender que a acção da relação de 

trabalho deve desenvolver-se mediante vincu1oa de subordinação e di

sciplina, por parte do trabalhador, sem os quaes reinará a anarohia 

na Empreza e não poderá haver uma producção regulada systematicamente. 

Para isso, 

- 7& -
PROVARÁ 



PROVAR! 

_,_ 
DRWA HINGTON DE LMEID 

Advoga d o 
S AN TOS 

que foi sem duvida attendendo a essa necessidade de um laço 

de subordinação e disciplina QOr parte do empregado para com o empre

gador, e seus representantes, que os Legisladores doa aupramenciona

dos Decreto 20.465 e da Lei 62 consideraram como justa causa de des

pedida " actoa de indisciplina e de insubordinaoão." 

Assim sendo, 

- Si -

PROVAR! 

que o Embargado,insurgindo-se contra a determinaoão do seu 

feitor e agarrando-o pela gÓla do paletot, e, mais, agredindo-o, CQm

provou a sua indisciplina e insubordinaoão, pois que dito Empregado, 

no caso o Qra Embargado, não cumpriu certa ordem dada por seu superior .. 
hyerarchico e nao observou a regra de conducta que lhe dictaTa o seu 

dever funccional. Não pode haver duvida de interpretação, Egregioa 

Conselheiros, que a discussão com o superior hyerarchico, acompanhada 

de injurias, de ameaças de aggressão physica e, mesmo, seguida de ag

gressão, constituam actos de indisciplina e insubordinação perante as 

leis trabalhistas. 

E, 

- 9i -

PROVARÁ 
... 

que foi por essa razao que estas mesmas leia punem com des-

pedida taes actos; e, no caso vertente, estes actos estão maia do que 

eomp~vadQs, com o aggravante de terem sido os ultimos de larga se

ria, conforme relata a fé de offioio do proprio Embargado. 

Tambem, 

- lOi -

PROVARÁ 

que pelas proprias declaraçÕes do accusado, mesmo as que fo

ram prestadas extra-auto , na Delegacia do Trabalho Maritimo, em San

tos, se v~ que elle commetteu os incriminados actos de indisciplina, 
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pois que confessou em taes declarações não s6 que "segurou o feitor" 

como que a acena foi de verdadeiro alarde no armazem, provocando a 

intervenção de outros empregados, eto. na hora do serviço e por ordem 

de serviço. 

Infelizmente, 

- 11 -

PROVAR! 

a Companhia Docas de Santos, ora Embargante, que tantos têm 

sido as facilidades com que os seus ~pregados se v&m livres ou ab

solvidos por esse Egregio Conselho em processos de insubordinação e 

indisciplina, que vão parar a esse mesmo Conselho, que, de muito te 

sido augmentada a seria de crime, até mesmo de crimes de morte, oc-

corridos entre empregados da Companhia e seus superiores hyerarohicos. 

Os documentos inclusos noticiam, em menos de 48 (quarenta e oito) ho~a 

ras dois (2) crimes de mórte, praticados por empregados da Companhia 

Docas de Santos contr~ os seus superiores hyerarchicos e companheiros 

de serviços. 

Taes acenas infelizmente,occorrem porque o empregado, hoje, pensa que 
I 

tem, sempre, direito contra o Empregador, dada a exagerada interpreta-

·- ção que estão tendo as leis 62 e Decreto 20.465. 

Esta interpretação não está de acoordo com a razão e a logica. 

Com cri te rio, foi di to por algu.em, <.p. e ninguem, em v: erdade, tem um 

"direito", contra o direito de outrem. Ha direitos differentea: o di

reito do Empregador, e o direito do lmpregado, ou o direito de quem 

trabalha e o direito de quem paga. 

Convém, portanto, que a interpretação das leis trabalhistas não 
d8 nunca ao Bmpregado a supposição de que elle tem um direito "con

tra" o empregador, como ao empregador que tem um direito "contra" o 

empregado. 

~ indispensavel para o progresso do paiz que ambos comprehendaa 

que nas relaçÕes geradas pelo trabalho existem direitos reciprocos e 

obrigaçÕes reciprocas. 

Eis porque 



PROVA.R! 
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DRW. HI GTON D • LMEIDA 
Advogado 

S AN TOS 

- 12& -

que os aotos de insubordinação e indisciplina numa Empreza 

devem ser punidos para o bem estar do ambiente em que se exercita o 

trabalho. 

~ indiapensavel que uma ~preza zele pela disciplina nos seus 

serviços. 

t o que pretende fazer a Embargante . 

No caso vertente houve um empregado que desobedeceu a ordem de 

serviço dada pelo feitori indisciplinou-se, com prejuizo manifesto 

para a b8a ordem do serviço da Empreza, que viu, até, um seu auziliar 

ser aggredido. 

Em virtude desta má interpretação, acima referida, que tem sido 

dada ao que occorre de indisciplina, como é· que ,hoje, se poderão en

frentar dois homens no serviço: o ~e manda e o ~e obedece ? Enfren-
I 

tam-se com temor e sem interesse para o proprio Empregador e, quiça, 

para o proprio serviço. 

No caso doa autos, 

- 13a-

PROVAB.Á 

a Companhia Docas de Santos que se as testemunhas do prooes-
... 

so nao depuzeram como se passara, na realidade, o facto delictuoso, 

:· foi porque, como empregados que são, têm todos, como o proprio accu-, . ..... 
sado, o natural interesse de desprestigiar a autoridade hyerarohioa 

do feitor,oommum, com a circumatancia de desejarem amparar o seu col

lega de serviço, por má comprehenaão do espirito de solidariedade, 

na reação que este oollega impuzera a um superior hyerarohico. 

Dahi, 

- 14i -

PROVARÁ 

que nenhuma procedencia tem a allegação do "accordam" recor

rido de que não ficara provada a acção inaubordinadora do Embargado, 



quando é certo que o criterio do Julgador num tribunal de trabalho 

deverá ser pesquizador, verificador do facto e de suas circumstanciaa 

para applicar a lei. 

Não deverá se cingir ao allegado e provado, mas á verificação 

do facto até por indicios e presumpçÕea ou provas indirectas, porque 

as leis trabalhistas t3m por escapo maximo a harmonia entre o Empre

gador e o Empregado e jamais, a subordinação e a superioridade do ~ 

pregado sobre o Empregador. 

Nestas condiçÕes, 

- 152 -

PROVARÁ 

a Companhia Docas de Santos que é o caso de se usar nestes .. 
embargos das mesmas expressoes que um jurisconsulto usou sobre uma 

decisão proferida nessa casa, isto é, que por maior que seja o acata

mento 's decisÕes do Egregio Conselho é 1mposs6vel deixar de reconhe

cer que, desta vez, o seu sadio criterio julgador falhou levando-o a 

preferir uma sentença que importa, si prevalecer, numa denegação de 

justiça. 

Em verdade, a decisão embargada importa numa expressa viola

ção de direito, ou na violação da Lei 62 e do Decreto 20.465 de li 

de outubro de 1931. 

Estas lei conceituam como causas de despedida justa "actos 

de indisciplina e insubordinagão". 

O texto das leia é claro; é formal. 

E, o accordam embargado provou que houve contradição formal 

entre elle e os principio& juridicos expressos na lei, pois que dita 

decisão affirmou um principio oontrario ~ lei, qual o de que um em

pregado que se insubordina no serviço não d~ causa á despedida justa. 

- , Nao esta certo. 

Eis porque 

- 16a -

PROVARÁ 

que os presentes embargos devem ser recebidos, reformado o 
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DRW: HI GTON DE LMEIO 
Advogado 

S AN TOS 

venerando "acoordamM embargado, e julgado afinal procedente o inque

rito para os fins de direito. 

t o que se p6de e espera por ser de 

J U S T I Ç A I 
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SCENA DE SANGUE NO ARMAZEM N. 
DA .COMPANHIA DOCAS' 

Um traball;o'dor de turma daq uella empresa portuaria feriu 
Ct)m dois t iros de garrucha o feitor que o suspendera do serviço 

'A victima f-oi internada na Casa de Saude e o criminoc:"' 
em f lagrante por um guarda aduanei te 

ml 
cl ( 
no 
no 
a t 

I 
de 
ua' 
nat 
nlo 
tu 

O miniatro Salgado Filho deirl 
o seguinte telegramma: Dut 

a aatlsfaçlo de communl• noe 
lllustre amigo que a tmpor· l u. 

brasileiro no mar• , som 
nos 11 mese11, aue 

a julho de 1939, e ~ 
fardos, podendo alcançar dra( 

mllhlio durante toda a ver 
.Bl~WS& volumosa exportação dll. 

••c•na.J, que garantiu o exlto da 
ctl~ca~;ão da aair' de algodão braal· ;,rr( 

pouco !Inda, excedeu 11. pro• nF 
doa delegados japoneses pre· t\ 
na reunião de Osaka, em ae· 
de 1986, na qual tomei parte, 

1'41P~Iaentll•<lo o preaado amigo o 11· 
che1e 

que visitou 
no. 

da rntseão economlca 
o Japão no referido 

a auplciO'So8 reaul ta doa &&'Ora 
r !atados officialmente nu eataUa• 
ti japonell&ll, do attestadoa aa 
voa~a clarlvlt!ente actuaçio na lm• 
portante mlai!Ao que o governo feda· 
ral confiou ao preaoado &mi&'O, real 
lnldo da extraordinarla expanllo da 
nossas trocas nos promettedorea 
mercados do .l!lxtremo Oriente. -
(a.) Jo86 Garlbaldl Dantas, chefe da 
agencia do Serviço &.conomlco Ru· 
ral da S. Paulo", 

de •e armou de uma garrucha, re
tornando, em aeguld&, ao arma.zem. 

Cerca das 19,15 horas, ea operarloa 1 
da. turma de Eg-ydlo, que Iam pro· t. 
seguir no serviço durante toda a 
noite, estranharam a presença de 
Eduardo no armazem; entretanto, 
não deram grande 1mportancla ao 
facto. 

Logo que o feitor Eg-ydlo 1111rgiu 
no pateo do atmazem, l!Jduardo delle 
se aproximou e. dirigindo-lhe, a.tnda, 
peaadoa Insultos, sacou da ararru· 
cha. alvejando-o por duas vezes. 

A vlctlma, bastante enaanguenta· 
da, correu para o Interior do ar· 
mazem, aendo a.li amparada. por tra
balhadores e outros tuncclonarlos 
d~ empresa, os quaea se apresavam 
em levar o caso ao oonheclmento 
da. policia. 

:I!'JL!S&O mr l'L.A.GB.&ll'l'JJ D O 
OJI.IIIIl}f0 80 

f 
J)( 
pal 
a 
que 
ge 
festA 
obed 
tloo 
~ 

que 
trrup 
uma 
feito 
dura 

Pl!al 
O guarda aduaneiro Arlindo Ptn· fogo 

to, que estava de serviço a bordo trane 
do navio atracado no armazem 25, gra.va 
ouvindo os estampidos, abandonou não 
sou posto e seguiu pa.ra. o local on· rlorea 
de occorreu a acena sangrenta, con• que • 
a:egulndo prender, em fla&'rante, aeu n 
Eduardo de Souaa Medelroa, que Um 

Ao alto: o ertmlnoao ao .,er Interrogado pelo dr. Reco Monteiro. Em baixo: A. 'Ylctlma JlO Prompto Socoorro ainda ompun1l&va a arma de que n ~do, 
aervlra. Moeell 

No pateo do armazem n. 25, da 
Cla. Dpcu de Santos, hontem, ceroe. 
das 19,30 horas, occorreu uma acena 
de Mngue. Um operarlo daquclla 
empresa portuarla, por ter s ido 
auspenso do serviço pelo feitor da 
turma que trabalhava naquelle &r· 
mo.zem, aggredlu-o com doia tiros 
de gBJ·rucha. Indo os projectls atUn· 
clr a vlctlma na coxa direita • no 
braço esquerdo. o aggressor, que premJ!dltou o 
crime, pol.s fOra 11. sua casa exctu
alvamente para 11e armar, fol preao 
em flag rante pelo guarcj.a da Alfan· 
d~ga, Arlindo Pinto, que se encon· 
t rava de serviço a bordo do vapor 
1tall11no "Aut;lurte.", ntracado no a!'· 
mazem onde ee passou o facto de· 
llctuoao. 

MA'U' OJ'DA:AIO 
Ed lmrdo de Sousa Medeiros, de 32 

annos, é, b t. temP,OI, trabl\lhador <le 

tunna da Cla. Doc&S, nllo sendo, 
entreta.nto, segundo Informaram 
companheiros sous. bom operarlo, 
razlio por que tem sido varias vezes 
suspenso por faltas commettldas no 
aervlço. 

Hontem, Eduardo estava traba· 
Jhando numa turma que Unha como 
teltor Egydlo Fernandea Ribeiro, de 
31 annos, casado, re~~ldente t. rua 
Senador Dantas n. 211, Oa traba· 
Jhadorea •ntregavam·se ao mlatér 
de carregJU" pua o Interior do ar· 
mazom 25, a ca.rga. retirada do car
gueiro• all atracado, que, como J(l 
dthémos, era o vapor ital18Jio "Au· 
rusta•. 

'Por convenlencla de serviço, o 
fe itor .Blg-ydlo ordenou a Eduardo 
que 11elxasee a tarefa que estava 
f&zendo e eub!JI.se para uma galera, 
para ajudar trêa companhelrol ~· 
Jt. IA se achavam,. 

llmGO'U'·Sil A OUJotPlLIB A OBoDJJK O dr, Rero Monteiro, que ea"-n monta 
de plantAo na Central, tambem quo a 

BllOJ:BIDA compareceu no armazem•25, tomando pota d 
as providencias que se tomaram dt!' 

Jlld.uardo, entendendo que a ordem neccMa.rlu. Moeell 
do chete era descabida, pois Julga· No Cartorlo da ~egaela, Re&'lo· A a 
va que o.s três operarlos que esta.• nal, pelo escrevente Adellno Rol· 8Una 
varo na galera era.m auf!lclentes pa· Jemberg e com a presença de va- bate 
ra o aarvlço, respondeu do maneira riu testemunhas, fol lavrado o auto ~~~ 
aspera. negando-se a cumprir a or· elo prl.'lll.o em na&T&nte. t ..... -t·a 
dem recebida. o~ 

Deante da atUtuda IDilollta do W· I M 1"01 OODJillllUDO PGB o:aJ.. r~ 
baltemo, o feitor auapendeu·o do lllll iDB :r:muxJIJft'OII man 
serviço, levando eau aua resolução o aecu.~ado, ha cerca de e annea, b~ 
ao conhecimento da Saperlntenden- fol condemnado pela Justiça local = 
ela da companhia. a 3 meses de prlslo cellular, como & ac1 

Incurso no art. 303, do Codlgo Pe· mom 
J'OI A OASA Sll .&:&liUJI, na!, nlo tendo cumprido a pena, por oa 

ter IIOllcltado os favores da lei eAo 
Indignado com o gosto do feltor,l"aurat.• • I vez 

Eduardo abandonou o armaz.m e O tnquertto 110bra o facto proae• Aa 
rumou para wa restdenola. t. 1'\la gutri na L• Delepcl& de J'loUcla, a cad 
Prof6111or 'l'orrea Homem n, 111. Qn· a c:&rJ'O do dr, 'l'aYVea C&rmo, pal'ec 



M , T . I. C.-CONSEL..HO NACIO N AL. 00 TRABAL-HO 

Apreciando devidamente toda a mat~ria const nte destes 

utos, Terceira Câmara do Conselho acional do Trabalho, em ses-

são de 1°. de Agosto do corrente no c6rdão de fls. 57, publi -

cádo no Di rio Ofici 1, de 20 de Setembro Último ) , resolveu ne

g r aprovação do inquéri~o dministr tive instaur do pel Comp nhia 

Docas de S ntos, contra o seu empreg do JOS SIMÕES FERREIRA, p~ra 

determin r a su -reintegr çao. 

o se conformando com essa decisão a Companhia Docas de 

Santos, invocando os § § 4 e 9, do art 0
• 4°. , do Decreto n°. 

24.7~4, de 14 de Julho de 1934, oferece á mesma, dentro do prazo le

gal, os embargos de fls. 66/73, companh'dos dos documentos de fls. 

74/76o 

Consoante a praxe seguida por esta Secret ria, proponho 

prelimin rmente, sej facultada" vist ", dos autos, nést Secre

t ri , pelo prazo de 20 di s, ao embarg do, afim de que presente 

os referidos embargos 
.. 

contest ç o que lhe aprovar. 

Á deliberaç-o superior. 

la. ~de ovembro de 1939. Seção, em 

~~~~~~~-~~~ 

I 
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M . T . I. C.- CON SELHO NACIONAL DO TRABALHO 

1 se 
l-~~~a9- P. 643/ 39 f de Deze bro de 1939 

snr. osé 51 oe Ferreira 

A/C d c x de Aposentador1 

dos Portuários de santo • 

-RU Joao Ot vlo n°fJ6 

N 

"S OS" - Est do de Sao P 1 

.-. 
e Pensoes 

c un1co ser-vos- !acult a nest secret rla, pelo zc 

de 15 d1 s 1Vlst " do utos reterentes o inquéri to administra-

tl vo que/ contra vós, instaurou companhia D6cas de tos, at1m 

IV 

de apresentardes contestaçao aos embargos opos os ela re!erid 

Ernprêsa ao acórdão d Pr1 1 c âra dêste canse o, ubllcado 

no "Dlatrlo onc1al" de 20 de setembro p. !lndo. 

-Atenc1o s s daçoes 

Oswaldo Soares 

Diretor Geral da secretaria 
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CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS PORTUARIOS DE SANTOS 
RUA .JOÃO OCTAVIO N. 56 

TEL. 7415 

CAIXA POSTAL, 898 

SANTOS CODIGO 15/11 

antos , 12 d Janeiro de 19~0 

lllrno.Snr. 

D re or Geral da Secretaria 

do Cons elho Nacional do Trabalho 
Rua paric_o Borges - Pa l aci o do Tr,bal o 
R o de J neiro .. __ ... __ ... ______ _ 

Comunico a V~ S . qt r , nes a data fo entregue o 

o le io n ........ --..;:;.;•h 1/:?91 e n re a o ao associado os ~ S -

mÕc~ Fe e i r a , pe o Eg o o onselho ! ional do Traba-
lho. 

, 
sado a 

. 1 • ce_ o .n . 

nex : 

/. -

unto ao presente,a primeira via do re bo pas-... 
esta Caix · ,por esse ~ soe ado . 

irvo-me do ensejo , ara a re en ar ~ 

tenc i o as S ud 
. . , -e"' • 

/e-~ 
~rc~j te un a ~dm n r a ra . 



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS PORTUARIOS DE SANTOS 

Recebi da Caixa de Apopenta~oria e Pensões dos 

Portuários de Santos , o oficio n~ 1-2. 411/39, endereçado a mim, 

pelo Conselho Nacional do Trabalho . 

Santos , 12 de Janeirfte 1940 

J~CJ~o~ 

.. 
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ACOROÂO 

( CP-929/40) 
/ 

AG/EV /;,v' 
/.::: VISTOS E RELATADOS os presentes autos, de que 

consta o inquérito administrativo in taurado pela Companhia 

Docas de Santos contra o trabalhador José Simões Ferreira, a

cusado de falta grave capitulada na al!nea ~do art. 64 do doo 

20.466, de 1931, e em que a mesma Companhia opõe embargos à 

decis~o da Terceira Câmara, de 1 de agôsto de ·l939, que negou 

aprovação ao inquérito e determinou a readmissão do acusado : 

CONSIDERANDO que, segundo ficou apurado no inqué 

rito, o acusado, tendo se excusado de trabalhar com um carri-

nho de mão quebrado, foi poristo injuriado pelo feitor da tur

ma a quem, em revide , segurou pelo paletó , exortando-o a não 

prosseguir nas injurias; o feitor retrucou ameaçando de morte 

o acusado, mas o incidente não teve maiores consequências, de-

vido à intervenção de outro empregado; 

CONSIDBHANDO que esse fáto, ocorrido entre traba-

lhadores rudes, não assume a importância que lhe quer empres-

tar a embargante, que o poderia ter solucionado sem maior ala 

de, mediante reprimenda disciplinar a ambos os empregados; 

CONSIDERANDO que nenhuma falta grave, justificati 

va de demissão, praticou o acusado , de vês que não foi imodera

da a sua r epulsa à incontinência de conduta do feitor da tur-

ma, provocadora do incidente; 

CONSIDERANDO que a própria comissão de inquérito 

reconheceu não ter o acusado praticado ato grave de insubordi

nação; e, mais, que não procede, em face da lei, a arguição de 

haver o acusado cometido atos reiterados de indisciplina, em 

virtude de constar de sua fé de oficio anotação de um ato de 

desrespeito a encarregado de serviço, praticado em 1934; 
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CONSIDERANDO, com ereito, que para a configuração dessa 

dltima falta é necessário: a) que seja praticado um ato de indiscipli

na; b) que esse áto seja repetido, reproduzido, reiterado; ora, ainda 

que se atribuisse à repulsa do acusado ao se.u feitor o caracter de um 

áto formal de indisciplina, toda~ia não se cogitou de apurar no inqué

rito a reiteração de atos de indisciplina, por part e do acusado; 

CONSIDERANDO que, na especie, a prova des ~a reiteração de

ve constituir objeto do próprio inquérito, não sendo admissivel que ela 

exsurja de notas lançadas unilateralmente na fé de oficio do acusado, 

sob pena de ser desvirtuada a própria finalidade do inquérito; 

CONSIDERANDO, pois, que os embargos são improcedentes e 

que levianas e ineptas são as increpações que a embargante, à falta de 

melhores argumentos, faz à decisão recorrida e a êste próprio Conselho; 

RESOLVE o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, 

desprezar os embargos, para cont'irrnar a decisão embargada. 

Publicado no 

1940 

Presidente 

Relator 

~ Adjunto de 
/ · . c'~_ ~r2curador Geral, no 
~v ~""edimento deste. 
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p . .. 
RIO DE .JANEIRO, O, F, 

, 'Y de o 19 o 

Sr. o r 

De ordem do Sr. Presidente incluso vos reme

to , para os devidos fins, cópia, devidamente autenticada, 

do acórdão proferido pelo Conselho Nacional do Trabalho, em 

sessão plena de , no processo 

em que são partes embargante e embargada respectivamente, 

At enc iosas saudações. 

r . r tor da p to 

n1d o B noo no 135 





'. '1 

sarntos, 20 de Fevereiro de 1940. 

Excmo. snr . Presidente e demais Membros do 

conselho Nacional do Trabalho 

Acuso em meu poder o ofi cio n. 1-244/40, de 15 do 

corrente, no qual esse dignissimo conselho Nacional do Tra

balho, comunica-me que o processo 643/)9 referente ao Inque

rito administrativo a que respondi na Companhia Docas de San-
- · N tos, aguarda nessa Secretaria apresentaçao de contestaçao aos 

embargos oferecidos pela referida Empreza ao acordão da 3a. 

Camara desse egregio Conselho , consoante os termos do ofi

cio n. 1/2.411/39, de 7 de Dezembro ultimo. 

Para esclarecimento dessa digna Secretaria, na pessoa 

de seu digniss imo Direto snr. Oswaldo Soares, tenho a infor-
, 

mar que logo apos ao recebimento do oficio supra citado n. 

1-2.411139 de 7-12-39, tomei emidiatamente as providencias 

necessarias, indo ao Rio e lendo na Secretaria desse egregio 

Conselho, os referidos embargos inteirando-Hte completamente 

do assúnto , e dias após,regressando a esta cidade(Santos), 

remeti a esse egregio Conselho Nacional do Trabalho, a con-
... testaçao por escrito ao embargos oferecidos pela Companhia 

Docas de Santos . Naturalmente deve ter havido extravio da 

correspondenc a por mim enviada,pois para justificar o que 

afirmo, tomo a liberdade de enviar-vos o respetivo certifi

cado do registro de correspondencia expressa,o qual tem o 

n . 3340,de 22 de Janeiro p .passado. 

Entretanto, envio a VV.Excias . para os devidos fins 

uma nova copia das minhas contestações aos embargos da refe

rida Empreza,que jlmto a presente,para apreciação desse e

gregio Conselho Nacional do Trabalho,esperando seja feita 

justiça. 



· o,ao a ... 

• 



•, 

C O N T E S T A Ç Ã O 

Aos embargos apresentados pela Cia. 
Santos , no inqucrito admin· strativo 
indiciado, JOSÉ SIMÕES FERREIRA: 

Docas de 
, 

em que e 

lg - A Companhia embargante embargou o acórdão, no qual a Just! 
ça reconhecia a improcedencia das acusações em um inqueri
to admin strativo. 

2g - Não tem rusão a embargante, não pôde o nquer to coljgir 
provas robustas que encaminhassem os srs. j lgadores a pu
nir o operaria ora embargado. 

32 - Não foi apurada falta grave contra o mesmo; as testemunhas 
antes, ao em vez de servirem de instrumento da empreza , d~ 
ram uma clara demonstração de independencia, dizendo a ver 
dade. 

4g - como se vê pelo venerando acórdão, o embareado não agrediu 
o seu superior; não faltou com o devido respeito ao seu s~ 
perior hierarquico; o acusado procedeu em legit ma defeza 
da sua integridade moral. 

52 - Tudo isto está cabalmente provado com as testemunhas arro
ladas pela propria empreza empregadora que ez o inquerito 
com funcionarias seus, em sala da sua propria séde . 

No item llQ dos seus embargos quilometricos a embargante 
faz tremenda catilinaria contra os insuspeitos conselhei
ros que julgaram o caso objeto desta contestação, atribuin 
do á suposta facilidade de absolver com que êsse egregio 
conselho tem julgado os casos de companhia embargante; as
sim a embargante atribue os atos de ndisciplina dos seus 
subordinados, os crimes de morte e as agressões que se dão 
no recinto da sua séde a essa facilidade de absolver. 

7 contem essa estranha maneira de se defender graves injuri
as a êsse venerando comselho que tem servido de obice con
tra as violencias tJ e uma empreza rica de mais; a justiç e 
a lei têm encontrado e encontrarão nos venerandos acórdãos 
um protesto veemente em face da acusação assinada por advo 
gado que sabe as leis e os juizes devem ser respeitados. 



(,q1 
...:.--

8Q - Assi m, sem provas , não pode o Conselho senão manter sen 
t ença recor rida , como apanagio de r espeito ás leis t raba
lhistas , uma segurança do operariado nacional esquecido 
durante anos e anos a fi o pe los nossos legisladores . 

9~ - anter o venerando acÓrdão , com a. absolvição do embar gado, 
é o que se espera. 

JUSTIÇA E PIEDADE ! 

SANTÓS , • .,(2 0. i..~~ .. Jt.. .../._f~O, 
' \\n, rJf " ·J P.ú.>. -~~f . •. ~- ... 







CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS PORTUÁRIOS DE SANTOS 

i REFER~NCIA 

1921-40/04.,01 

D.mo.sr. 

RUA -.JOÃO OCT AVIO N .0 56 

TEL. 7415 

CAIXA POSTAL, 898 

SANTOS 

Santos, 29 de novembro de 1940 

Dir tor Geral da Seeretar!a 
do Conselho Nacional do Trabalho 
Rua Aparicio Borges-Palacio do Trabalho 
Rio de Janeiro 

CÓDIGO 15/11 

Junto ao presente,as las.vias dos recibos comprovantes 
doa recebimentos ftos oficios do Conselho Nacional do Trabalho, 
dir.igi,dos aos Srs.Antônio João Lopes e José SimÕes Ferreira, 
n&s,la.2426/40 e nll-2.411/40,,respectivamente .• 

Sirvo-me do ensejojpara apres~r a v.s.~ 
Atenciosas SaudaçÕes. 

Presidente da Junta Administrativa. 

Anéxo: 2 recibos 

/.-



... 

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÕES . DOS PORTUÁRIOS DE SANTOS 
RUA JOÃO OTÁVIO N . 56 

TEL. 7 415 

CAIXA POSTAL, 898 

SANTOS 

Recebi da Caixa de Aposentadoria ·e Pensões·dos 
Portuários de Santos,o oficio ·lao 2l~26/40 , do· 
Conselho Nacional do Trabalho , a mim dirigido. 

Santos, 23 de novembro de 19l~ o 

cÁ t??â:r ~--=--~-



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS PORTUÁRIOS DE SANTOS 
RUA ..JOÃO OTÁVIO N . 66 

TEL. 7416 

CAIXA POSTAL, 898 

SANTOS 

Recebi da Caixa de Aposentadoria e Pensões ·dos 
Portuários de Santos , o oficio n21-24ll/40 , d~ 
~onselho Nacional do Trabalho , a mim dirigido . 

... ... 

Santos , 25 de novembro de 1940 



M I ~ISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
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