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Inquerito administrativo 

Presidente - ur . Dario do u. Ribeiro 
Vice -~residente - ~duardo Pinto Vianna 
'ecretario - Jonathas Jesus dos oantos 

ousado - Stelling ugusto c:oelho , 

A U 'l' U A Q Ã O 

os quatorze dias do m~s de Junho do ano de mi l 

novecentos e trinta e cinco , nos escriptorios da 

Superintendencia de Uiques e Oficinas da c:ompa

nhia de Navegaç-o Lloyd rasileiro , sitos na l

lha de Mocanguê Pequeno , autuo os documentos que 

adeante seguem relvtivos ao r sente inquerito 

administrativo , do que , para constar , lavrei e 



• 



• 

• 
ATA DE DTSTAL. ÇÃO 

Aos quatorze dias do mez de Junho do ann de mil 

novecentos e trinta e cinco , nos escritorios da l 

lha de ~ , ocangu'ê , nós abaixo - assinados , designados 

pela Diretoria da uompanhia de Navee aç ao Lloyd Bra

sil~iro para , em comissão , procedermos a inquerito 

ad-ninis,-,ratlvo n!'\ fnr11n da lei , afim de apurarmos 

a falta de que é Hcnsndo t:>telling Aueusto Uoelho , 

nos reunimos e , instalada a uomissão de lnqnerito , 

depois de arrolldas como testemunhas de ncusa Qao 

~duardo Henrique Schornbaum , ~hiago Nunes Garcia , 

f-tntonio J:Sarroso Ut1 v .L' V!il u u , Antonio 1zabel dos ~an

tas, Miquel Uomes Garcia e J oão ~vange~ista dos 

ban tos , ..1.'ui mar cacto , para a aullienc ia , neste l ocal, 

o dia vinte e um do c or•rente me~ ás treze e me ia ho

ras e ordenaa.as pe l o ~r . Presidente as providenciAs 

na cessarias • .Par a constar , l avro~-";tl' 

que todos as sina mos • .~<.._4..1lF...!..;:..!..!...!..!...!.7P> 
~'1------~ 

secretario , a escrevi • 
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MASCOTTE 1." e • .• ED. 

Dm 

nl.m.Os • Snr•. Dr • ARIO O C. RIBEIRO, 
U O PmTO VIANNA e J"O ATHAS JESUS DOS .AN"roS 

IO DE J" .ANEIRO 

Direetoria reso~v 

Comwmico-vos., par os devido fins, que esta 

designar-vos para, re pectivamente, como Pre-

sidente, Vice-Presidente e ecretario, procederdes a um inquerito 

administrativo, as itidos pelo snr. Dr. J"osé J"oaquim da Gama 11-

va, advogado desta Companhia, por um repres tante do Syndic to 

dos Offic! es aoh.inis"tas da arinha ercante, afim de apurar a 

denuncia que foi pres~te a esta Direçtoria, contor~ consta dos 

documentos annexos, segundo a qual teria sido encontrado em pod r 

do nr. STELL AUGUSTO COELHO, :u.xiliar Tecbn.ioo d uperinten-

dencia dos Diques e ·otficinas na llh da Conceição, quando o m amo 

s retirava do serviço, ma embrulho contendo um quadro em bai%o 

relevo fundido em bronz n s Officinas daque11a Ilh 

desta Companhia. 

audaçÕes. 

(~ 



o. I. o. 
Mo c nngua, 4 d o 

Snr. DIRECTOR. 

Em vi r tudo da a cnnunoia quo mo foi npr -

s ntadn polo Snr. Eduardo H. Sohornbaum, EnoBl"r gado 

do.s officino.s da I lha da Cono içio, p lo Snr. Ins-

poctor Goral da Policia dBS Ilhas, contr o Snr. St 1 

linp- Augu.s to Co o lho, Aux ilio.r-Toohni co d aquallas of

ficinas, roso lv1 susponde-lo das suas funcçõos pnr 

a formação do inquorito administrativo ondo so possa 

apurar, dovidmont, a sua rosponsnbilido.da no caso. 

A suspQnsão comoça a vigorar a partir 

do hojo. 

Doanto do uma falta do tanto. gravidad , 

solicito a vossa aprov~iio dos te mau ao to o ao moemo 

tompo, poço-vos d otormineis dois funco ionnrios do Es

criptorio Central para funccionar m no inquari to ndai 

nistrntivo quo oaporo assa Dirootori mnndnr6. abrir. 

Ann xo: 1 carta do Snr.Edunrdo ~~_õcs 
e 1 officio da Policia[~~@~~:;..-



F.ND. 1'EI.MIR. 

DfRI<..CTOI IA D)'(>LL 
AGENClAS- NAVELOYD 

OODIOO.: 
A. H. CJ. fi.• e 6.• TW 

ll R:NTJ,F.Y •,; 
WF: TJl:Rl'< UNitiN 

WATI\TNS 
HTIIH:TitO 

PAlt'l'l OlJ I.Alt 
MA 1-lCO'l"rN - 1 • e~." E() 

llho da Conce 'ão 4 de Junho de 19~5 

"n.r . Supte . dos D ques e Offic s . 

Levo no vosso conheo~roonto para os dev dos f1n , que hon 

tem 1~ horas fm oho.mado no meu e!3or:'ntor o , e em nresenço. dos snres.stel1ng 

ugusto Coelho , u:x 1-.ar Th ohfl1 oo , Th!ago Nunes Gor.ç~ c. , F soo.l da Guarda , nton o 

E/'.rro so de Carvalho , .&noo.r.ree; o os Ser v ço s. ellter no a, nton1 o 1 ao. bel dos Snn to a, 

cr tur o. r ,e ~guel Gomes Garoia,or~ero.r o da T.s.Gero. s,fo -me sc1ent1f co.do 

o Guardo. N• ~ nr . João vangel~stn dos o.ntos , ho.v. a negado o. sabida 

bruJ.h em poder do nr • Stel ' ng ugusto Coelho , T' Or que o IOO smo nno traz' o. 

ção de sahi da dada nela dmin atração, conforme ordens em v gor . 

o nr . tel ng ugusto Coelho nllegou que sendo c efe 

t nha d ... re~ to de apresentar sah1dn , seno então contestado tambem nelo snr . F scal 

da Gu rdn Th o.go unes Garç a , que lhes declarou ter ordens term~nantea de rever 
• 

tod e qualquer embrulho que sah sse da ·lhn. 

Neste lnter m af:'m de av tar esco.ndalos pergunte:i ao d 

.., .... .l~ ng ugusto Coelho em m::e se nço. de t dos o que oon t~ nbo. o embl·uJ..ho , declarando 

me que,er rouno. sujn , "mmed1atamente formule~ uma sah'dn do refer~do emb· ulho do.n 

- ~ -do lhe em suas mo.os , nestn oons~no o Snr . stel ng ugusto Coelho cho.mnndo o onero.ri 

M guel Gomes Garcia,entregondo a sah'f do.d , d"zenao
1

vó entregar no Guar da 

serv ço, neste momento tome. o. so.h'!dn do.s mãos do opero:c . o Miguel , e d sse 

Stal. ng ugusto Coelho , não faço. 1 sso ,entregue aqui/ ao snr . Fi sca~ da Gunr da 

to.v nr~senta , este e ois de receber o. snhido. dad declarou-me em r.resen o. de 

dos que o embrulho oont nha mo.ter nl do. Comno.nh a,o que .eu5iU-IOO nuctor'zação 

rev~stor o embrulho , quondo se proced~o a abertura do mesmo nelo snr .F~scnl da Gu 
ao.. 



F.ND. 1'1\:l,l~(IR. 

DIRECTOIUA DY<lLL 
(; ENCTAS- NA VEI .OY [) 

ODIOO.: 
A. H. O. fi." e 6.1 Rll 

HEN'I'l,KP,; 
WJCS'l.'Jtlt'N UNWN 

" ' ;.T1\JNS . lti ' l~lltO 
PAR1 .CUI,AR 

MA i;(:()'r"J'I•; • I a 2. • JW 

MOD. X I 

neste momento o nr . Stel ng ugusto Coelho , d"' sse gue no mesmo cont nho. to.mbem 

um modelo de cê~a do Senhor , 

Ve:rif-t cnndo o embrUl.ho encontramos entre as pe as de :rou 

n suj u.mo. C o. do enhor em bo.~ xo relevo , fundida com IIlll. ter1 aJ. de sto. Comnanh 

sem o meu de v~ do conheci n-an to . 

m v~sto. d gro.v dnde do cnso russo as vossa s mnos par 

o vered-4 tum. 



( 
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~, ' . 
~~a~é~pão' ~n~"a/ dá ~fftoea do ~tac/o do ~o 

,,· 
' ' INSPECTORIA DA POLICIA DAS 1LHAS _____ .... _____ _ 

JUnho 

lllm • snr .Dr . nul dos snntos Cnneoo . 

• • Chefe do a Di q e e off~ oi nas 

Commun~oo-vos no.ra os devidos f:fns , que hontem nor 

volto. das 13 horas e me:fn , fo:f nn:ehend:fdo nele Fiao l ~no rxegndo 

do Polio:fo.mento a llhn d Conoe:ição , Slll!' . Th:ingo NUnes Go.rçia , uma 

o~1a de N. S, Jesus Chri s to ,fundida em bronze oom material nertenoe 

1:8 n esta c omnanh:Y o. , que e ato. em '~"Ode r do snr . steli ng Augusto coel h 

nux:f 1 . ar Theohn1 o o da refer~ do. Ilbn . 

o snr . JJ.dunrdo Henr:f que Sohorn bnum, enour reg o. do do. llhll da conoei ~ ã 

tomou oonheoime nto da oo rreno 4 o. . 

lnoluso remetto o. v •• o. o8io. o.~re~endida nele referido Fiscal . 

A thnyd Br:f t 
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Snr. STELLING AUGUSTO COELHO 

Para os devidos tins transcrevo abaixo a portaria 

de 11 de Junho de 1935 da Directoria do Lloyd Brasileiro: 

"Illmos Snrs. Dr. DARIO DO C. RIBEIRO, EDUARDO PINTO VIANNA 
e JONATHAS JESUS DOS SANTOS 
RIO DE JANEIRO 

Communico-vos, par~ os devidos fins, que esta 
Directoria resolveu designar-vos para, respectivamente, como 
Presidente, Vice-Presidente e Secretario, procederdes a um in
querito administrativo, assistidos pelo Snr. Dr. José Joaquim 
da Gama e Silva, advogado desta Companhia, e por um represen
tante do Syndicato dos Officiaes Machinistas da Marinha ercan
te, afim de apurar a denuncia que foi presente a esta Directo
ria, conforme consta dos documentos annexos, segundo a qual ter~ 
sido encontrado em poder do Snr. STELLING AUGUSTO COELHO, Auxi
liar Techn!co da Superintendencia dos Diques e Officinas na Ilha 
da Conceiçao, quando o mesmo se retirava do serviço, um embru
lho contendo um quadro em baixo relevo fundido em bronze n~s or
ficinas daquella Ilha com material desta Companhia. Saudaçoes. 
a) Guido de Bellens Bezzi,Director interino." 

Noa termos da mesma portaria fica v.s. convidado a compare

cer, no proximo dia 21 ás 13 1/2 horas, afim de prestar depoimento 

e ouvir o depoimento da testemunha de accusação, EDUARDO HENRI~UE 

SCHBRNBAUN, THIAGO NUNES GARCIA, ANTONIO BARROSO DE CARVALHO, ANTO

NIO ISABEL DOS SANTOS, MIGUEL GOMES GARCIA e JOÃO EVANGELISTA DOS 

SANTOS, na Ilha de Mocanguê, para o que partir~ das Docas da Compa

nhia uma conducQão ás 13 horas. 



• 

• 

Poderá v.s. se fazer acompanhar de advogado, tendo sido 

designado, pelo Syndicato dos Officiaes Machinistas da Marinha 

Mercante, o Snr • .ASCANIO GONÇALVES COELHO para representar nes au

diencias a mesma associação. 

-/MCL 

SaudaçÕes. 

~ 
Presidente 

~~~~~ ~-· 
~ ~.;.P ~.__ 

~~(p--é:/~~ ~ 
~ 

:t p &.-- ;)-:_~-$ ~ "'4-
/1j> 

( 



SECRETARIA 

Hocanguê , 20 de Junho de 1935 

Snr . João Evangelista dos Santos 
Cone eição . 

Convido- vos a comparecer no proximo dia 21 
do corrente ás 13 e meia hor s nos escriptorios 
de I~ :-ocunguê Pellueno , afim de prest r depoimento 
no in uerito administrativo promovido afim de apurar 
a falt.a im-putada ao Snr . STELLING AUGUSTO COELHO . 

saudaç Ões , 

cr~~W~ 
3-D lÁ-/ rJ~w ct_ -~ 'í '3 ~-



• 
SECH.ETARIA 

Mocaneuê , 20 de Junho de 1935 

Snr. l.Iiguel Gom~s Garcia 
Ilha da Conceiçuo . 

Convido- vos a comparecer no )!roximo dia 21 
do corrente · s 13 e meia horas nos escriptorios 
de x.:oc&nguê Pey_ueno , afim de prestar depoimento 
no inCJ.ueri to ad.mini stra ti vo :promovido uf m de 
apurar a fAlta imputada ao Snr . &TELLING ... UGUS
TO COELHO . 

audaçÕe s , 



SECR E ''A RJA 
Mocanguê , 20 de Junho de 1935 

Snr . Eduardo Henrique Schornbaun, 
Ilha da Cone ei ção . 

Convido - vos a com:parec er no proxirno dia 21 
do corrente ás treze e meia horas, nos escripto
rios da ilha de t1ocanguê Pequeno , afim de prestar 
depoimentos nQ Inquerito Administrativo promovido 
para a apuraçao da falta imputada ao Snr. STELLITG 
AUGUSTO COELHO. 

SE ude.ç Ões, 

rJt:u~~~
-té: oUt PA . n lt~~r \/:~~"") 

MC( d4 ~~ ~~ cP-v 



SECRETARlA 

Mocanguê, 20 de Junho de 1935 

Antonio Barroso de Carvalho 
Ilha da Conceiç~o. 

Convido-vos a com~arecer'no proximo dia 21 do 
corrente ás 13 e meia horas nos escriiJtorios de !o
ctinguê PeQueno , afim de Drestur do~oimento no in
~uerito administrativo promovido afim de apurar a 
falta imputada ao Snr. STELLING AUmTSTO CO~IO. 

saudaçÕes , 

k~~~~&~ 

,:111' rf f)~ Cc_ /ftf-1-



• 
SECRETARIA 

Mocanguê , 20 de Junho de 1935 

Antonio Isabel dos Santos 
Ilha da Conceição . 

Convido-vos u compurecer no proximo dia 21 
do corrente ás 13 e meia horas nos escriptorios 
de Hocanguê Pey_ueno , afim de preotar depoimento 
no in(luer ito ad.r:linistrativo promovido afim de 
apur~r a folta imputada ao vnr . STID~LIFG AUGUSTO 
COEUIO . 

D. 

- . 



• 

SECRETARIA 

M'ooonguê , 20 de Junho de 1935 

Snr . Thiago Nunes Garcia . 
Ilha da Conc eição . 

convido- vos a comparecer no Droximo din 81 
do corrente ás 13 e meia horas nos escriptorios 
de Mo c anguê Peq_ucmo , afim de prestar depoimento 
no inq_uer to administrativo promovido afim de apurar 
a falta i mputada ao Snr . STELLI NG .. UGU&TO CG ELHO/ 

saudaç Ões , 



I 
-~----~--
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• •• 
Sr Dr ~lr c~ ~ r ia Co ~aDhia ie 

LLOYD BRASILEIRO . 

-79.-

Tenio sitie ••epe ee ie i has f cçeee ie a~xiliar «• Chefe 
ias Officiaas ia Ilha ia Co ceição, )ele a u 6hefe i eiiato, Sr Ei~
aràe Heariq~e Scheraba w, oe:nfer e •e orai~ àe 4 ie Juahe ie corroa-
te, Jt•ç• Te•ia )ar~ Tir }tera:nte V. Excia tie • etrar que, tal alita-
i!, :P loe metiTee i • ~arece• lhe q~erer • r feri«• chefe o )re etar, 
•a• re}treeemta eiaao N }terfiiia ter)e · eeez, oe tr im iiri iia 
e • •~tre i•t ite ai•a• • ie e i utiliear, iiai i•i•- e • alto ce•
ceite àe V. Excia, ••« , erc; ia i ha irr }trehe:neiTel co &ucta ie 
:preffeeiexal o ')recaio , te he eo )re rec rai.e e ••ter. 

V. ~xcia co a ee~eniiaie co que )auta ee 1re eeNae a j 1 ·a
meatos te D1recter S~:pre:me, }tela breTe e saccillta OXJ•eiçae aos f~ctea 
q e es~ se 'Ue , )eiera , :perfeitaner.~te, aquilatar ia Jrecetie cia ia ac
c saçae aleiTesa iesee chefe ie serTiç• que yret nie ieeTirt ar 
ho~eKacem Jreetata a V. Excia cemcemita•te eate ce u }treTa te ca:pa
citatie Jrefieeienal, aprese:nta•te-a (•~ textaaàe aprese tal-a) eraBte 
aos ItE•yriee olhes ie V. Excia co a acte ie imJrebitaie eu ie i•
exacça• •• c~:tm.,ri eRte iee ieTeree ie em re aio que se l}tre ser 
cieee ios seus tit los ie he e hemesto, trabalhaier e esferçaie. 

Asei 1 foi, Exme Sr Direct•r, que DO iia 2 ie cerrewte mez, 
te• • e ul timfluie • trabalhe • qtuuilre 11.& Ceia tio Se her", q e se iee
tiaaTa a• abi ete ie V. Excia onde seria , ce • ebjecte er ameRtal, 
cellecaie c••• maie a. attestaie àe q a11to são ca:pazes os O)eraries 
q~:te trabalha sob a iaha iirecçãe (• qme 'ra «• co heci e te ie Sr 
Eàaarie He riqne Scher•ba~r ce e, amterierme te, ja ace•teoera co ee 
•~troe }tequenee trabalhos que, em iie•tice e he rese estia• haTia 
ebtitio &e v. Excia cri ti c a a Tel, li e e ·eira e a i 1aiera, • qae ta -
be 6ra i• co hecimemto ie r'feride chefe e e q e e' a ra percebi lhe 
àes~ertare senti entoe s~balter.aee ie }teri siesima i Teja) ia leTal
o, J•is , ao ~:abi ete ie V. Excia, quanàe ae sahir àe eu serTiçe &a 
Ilha, f i, i••Jima ame te, asealtaie er fiscal que i ti •~-me a 
abrir • e:mbr lhe q•e trazia, sem q e, qo.alquer a c te üeu. nJJ terierme te, 
ali thoris.asee Bl:lB}tei ta enos c Ol'lt1i ·aa . cem a millha c e c ta ti. e chefe ie 
eerTiçe, e qae me desJertea extra ràimaria ~r,reea J•r is!e q e, os 
chefes, unca fora s~bmettià~a á eemelhaRtes reTistae ••• 

Para •~tra q~alq er :pessoa seria, It•ie, eTiie~te q e, essa 
exi encia, a• :.eieria :partir ie Sr Eiuari.e mas, yara im q~a.e, lo ··e 
ie 1~1 al -• caJaz essa felonia a' • JOderia ae }trehe der come 
home rato Jelee m~itee ebseq i s que lhe Jreetei(i clueiTe cem em
Jreetimes de iimheire, fia•ça etc eeRfor e )reTo co a CO)ia ta carta 
j•ata), ie bia fé, ce ci6ei • fiscal a ir cermnic• a .,rese ça i.e refe
riio chefe (Sr Ed ar e) q~e melhor lhe :.ederia e~licar •• q e se tra
taTa • 

Ahi, Jeii•lhe ~~~, ]aessealmemtet elle mes e, chefe, fizesse 
a e treca àe qaaire a v. Excia. Mas, e tíu, Exme Sr Director, é q e 
ãe teahe ex)reseees para ai aicar a mi ha e~r,reza : Co•tra te as a 

ex,ectatiTas JOSeiTeis, 1 Sr Eiuarte, tem8ate teatral attit àe, àe le
àe ee)alhafatese e imaelite, àesTirtu.amàe abselatameate • facto, fez 
'selemme a:.rehe eãe • embralhe, cem iateaçâe eTiie:mte te me à.esrnerali
ear Jerante o e cemJa hei roa q•e Kãe esti Tesse a )ar, absel tame11te, 
ie ass'llmJt•, Jera:Rte e fiscal e mes:me Jerante os JOcleres i ri ·eNtes a 
Ca~a hia, 4es qu.ae ceRsec ie ate reTocar a abert~ra ie ~ 1 i q erite, 

• Qe cmja re)ercassãe eu mãe me )Oderia liTrar 1 ~ 



-2-

Porq e até e tão ca f!i q alq•er embr lho a,rehe ito, o , 
siq er reTistaio em i1has maos ? 

E os aRteri ree ebjectea ia es Jrocetencia q e, como o q aro 
e ca ea , com o co hcimento do Sr Ei arào, fora , JOr im leTatos ao 
abi ete àe v. Excia ? 

Ah, mas estes Exmo Sr Director, foram em tem • q e ai da ão ha
Tia atti ito ao craa maxi o os seDtime tos de tes)eito e imTeja to 
Sr E arto . 

Chefe sem com,ost ra (os oc eRtos j atos o dize ; carta em 
Jerfi ame te Jede m recibo te r•rma q e lhe JOSsa Taler como 
mente contra m se~ cre or a q~em ee eliara traTéz a bêa fé e 
eea e boriima o; recibe àe ma tiTi a, o a ame~to a q al está e -
to rela!so, sem se imJortar com a sit ação to se fiaàor e imter e-
iario q e, além io ais é se eaborti aio), chefe sem co ostra, 

Exmo Sr Director, V. Excia com a ac~itate e Tisão q e àem stra em 
todos os actos ia alta admiNistração q~e lhe comJete, lo o á )rimei
r i BJecção e tal Jerfiiia, ão JOderá -est n certo- àeixar àe b
Tertel - a Qa Tersão i exacta e iesho roa q e teTe em s a Jrocete cia 
)ara, a forma aos àoc~mentes j tos, Tel- , Jenae, com. ma eira 
i di Ra Jela q al, a falsa fé, o Sr Ei ario H. Schormba r i •do Jaeto 
á baixeza ãos se s s•atime tos ie i Tejoso ac~s• cal• iosamente 
se com,a heiro de trabalho, imJ ta do-lhe ma falta, :perfi<iamerlte, 
q a to esse comettia ma cção meritori!, sea se im:portar ie eBTelTe~ 

a i:m i · i alie o se acto, reJ taçao illibaàa e e a enor re-
ecc :paçat em e T lTer v. E.xcia com j~ \.te.te exec tar lia s perfitia, 
com m •mico e Jrinciyal i teresse ~e, com_o afastGruente to cc saio, 
se f rtar ao Ja umento e \.tma iiTiàa q~e ao_estan o asse rada ~•r. 
melhores àoc mentes q e mao seja os q e estao em JOder &e a a T~Ct1-
ma tirecta, jamais oderia ser cobraia, sem a s a }resença mo serTiç 
tal como v. Excia melhor aq ilatará )ela COJia os àoc~mentos j ntos. 

Assi , Exmo Sr Directer , at edir a v. Excia q e se di ne àe 
mandar e atar a abert ra te q alq~er i q erito, estaria, entretanto, 
qae v. Excia co~stataawe JeSsoalmeRte ia Teraci&aàe ae.t do q ~nto 
acabo àe ex)ir e Jerfei ta ente TOJl ta ·e ma iar q~:~.e seJa e re1 te. r!. 
ao o exe~ci i o te mea car&o , o q e Jeço, a)enas, serenissi lta e 
cost meira 

.TUSTIÇA 



C O P I A S 

Declare q•e yela yreBeRte, ••• deTeier ao Sr ••• •• ·········~· e~ 
q~;;:.JttiE- de J al80$000( rn ccnt ce11t e oitenta mil reis) q~.te serei allx 
ebricade a ~a ar em restaçães menaaee e 236~000(d~zentoa e trinta 
e seis mil reis) a )artir de mez de FeTereire do corrente an e, a!é 
• dia 15 de cada mez . 

Per falta de acomente sera extensiTos aos me~s bens. 

Rio ie Janeiro, 15 de Janeiro de 1935. 

(as s i ) Eduardo Henriq e Scheraba r. 

Sr Stellin A ate Coelho. 

Em FeYereire • corrente anRe, • Snr se offerece , ~r intermeQi 
e um a ieta em,restar-me m cento de reis (laOOO~OOO) c m j roa de 

6% ao mez )a aTeia em 5 ,~estaçees , en leband~ os jur a ~o em restimo 
neste )ra zo, e as :prestaçoes seriam de di:4zentus e trinta e seis .mil 
reia(236~000) mo q~e foi acceito :por mim , de ois de ter recebite o 
dinheiro de a~ieta :passei -lhe •m recibo do mesmo, do qual, inn meras 
:pessoas foram sabedoras, em Tista de ãe existir mysterie no caso q e 
éra :p~ramente cemmercial. 

Em princi:pio de Março, ~·r se~ i termedio, :pa~~ei a rimeiraXJXK 
restaçãe de 236 OOO(dlilzentoa. e tri:rata e seie mil reis) onde tenho 

~li mas testem~has, ficanQo • Snr de me trazer o recibo da mesma, o 
q~e até a :presente data ainda não me àe~, ficando e de a ur as e
mais consec~.ttiTamente, mas s ccetie, q~a.e com o atrazo dos a ·amentos 

o Lloyi, atrr zei-me nas mesmas , o q~e lhe :procarei fazendo :por ee 
inte rmedio dizer ao Snr A iota q al a razão o me~ a~raze, o q~e a o
ra este :prem)to a fazel-os dentro da base se uintea recebi o Snr 
Eà~ar o Henriq•e Scher ba•r, a q antia de 236 OOO(duzentos e trinta 
e seis mil reis) lrimeira ,restaçãe àe m em:preatim. feito te com
to de reis (1&000\pQOO) cem j Itos de 6% ao mez , os jllroa foram en rl o- • 
bades em 5 :prestaçoes . 

E assim àeTem ser os te~is recibos, romj*os esses, o Snr o o 
Snr A~iota ~ederá me :prec~.trar q~e será ree belsaàe • 

Rio Qe Janeiro, 8 de J nho Qe 1935. 

(ae ui naàe) Ed~arà Henriq e Schernba r 
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Teleph. 3·5216 
Rio de Janei1'o 
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1.0 TRASLADO DA 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 
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concede todos os poderes em Direito permittido~, para que, em nome dclle , Outorgante como se presente fosse 

para , em Juizo, ou fora dclle, requerer, allegar, defender todo o seu direito e Justiça em quaesquer causas ou 

demandas civeis ou crimes, movirlas ou por mover, em que clle Outorgante fôr Autor ou Réo em um ou 

outro fôro; fazendo citar, offercccr acções, libellos, excepções, embargos, suspeições e outros qunesquer artigos: 

contradictar, produzir, inquerir, reinquerir e contestar testemunhas; dar de suspeito a quem lh'o fôr; compmmissar-se ou 

jurar decisoria e suppletoriamente por elle Outorgante , fazer prestar compromisso e dar taes Juramentos 

a quem convier; assistir aos termos de inventarias c partilhas, com as citnções para elles; assignar auto f', 

requerimentos, protesto~, contra-protestos e termos, ainda os de confissão, ncgaçflo, louvação e dcsislencia; appcllar, 

nggravar ou embargar qualquer sentença ou desr>acho, e seguir eRscs recursos até maior alçada, fazer extrahir 

sentenças, requerer a execu(,'ão dcllas e sequestras; assistir a quncsquer actos judiciarios para os qu:1es lhe concede 

poderes illimitados; pedir precatarias, tomar posse, vir com embargos de terceJro scnher e possuidor; juntar 

documentos e tornai-os a receber; variar de acções e intentar outras de novo, podendo substah,;;ll'(il{ - ym .ou rnais 

procuradores e substabelecidos em outros, ficando-lhe os mesmos poderes em vigor c rcvogal·os, querendo, 

seguindo suas cartas de ordem e avisos particulares, que, sendo pn:ciso, serão considerados como parte desta. E que tmlo 

quanto assim fizer o seu pt·ocurador ou substabelecidos, promette haver p or valioso c firme, reservando para a sua pessoa, 
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Off /1 .126 ~io be alunciru, 15 d Junho de 1935. 

Illmo . Snr . 

nr . Guido de ellens Bezzi, .n. Director 

da Compan la e Navega~ão LLOYD B ASLLEI • 

Nesta . 

Em minhas mãos vosso officio SE - 206/64 , d~ 11 do 

corrente, cabe-me agradecer a g ntilezo. da comr unicação e, 

ao mesmo tempo, inform r-vos que designei o Snr . Ascanio 

Gonçalves Coe.lno, Secrete.r o E.Ste Syndicato, para represen

tal-o no inquer to em apre~o . 

Sem outro assun1pto, valho -me do feliz ensejo par·a 

reiterar a v.s . o., prot sto d alta estima e consideraqão . 

SRudaçõ·s atte ciosas. 

A/F . 
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N ...... 2 ................... Pls . .. 2 O ...... . .... Data .2 . 1 /6 ................. Hora . 

SNR EDUARDO CONCEJCAO 

5 FAVOR COMPARECER O MAIS BREVE POSSIVEL AFIM 
PROCEGUIR INQUERITO PT TRAZER TESTIMUNHAS 

ARROLLADAS 
~ 
~ z 
~ o 
~ 

~ o 

DR DARIO RIBEIRO 

Q 
r::f 
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De C.ONCE I CA O. N .... 2. ................. Pls . .. f.s .......... Data.2 .. J/6./.935 .. Hora JJ4.f.-l-7-

DR DAR f O R ~l BEIRO 

19 SOMENTE AMANHA PODEREI ATTENDER VOSSO 
CHAMADO OBSEQUIO MARCAR HORA SAUDACOES 

EDUARDO 

~ 

< z ...... 
C) ...... 

:5 
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N ....... 3 Pls. .. I 7 Data .. 21 /6/935" Hora I 4/32 

SNR EDUARDO CONCEICAO 

6 VOSSO DUZENTOS E DEZENOVE ArAANHA A UMA E ME I 
SAUDACOES 

~ 
<( 
z ....... o ....... 
CG 
o 

DR DARIO RIBEIRO 
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N ......... 5 .............. Pls . ..... .1 .6 . . Data ..... 2J./6/.9.35 .............. Hora 1...4/57 

SNR EDUARDO CONCEICAO 

.·7 FAVOR MftJ\JDAR DIZER SE JA VIERAM AS TESTIMU

NHAS ARROLLADAS 

.....:~ 
<r: z ........ 
o ........ 
CG 
o 

DR DARIO RIBEIRO 
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De ... __ CONCE I CAO 935 .Hora .. i. .5.J .. 5. 

SNR· ·o R DA. R I O R l ji BE.i[RO 

220 NO VOSSO RADIO DIZIA COMPARECER TRAZENDO 
TESTIMUNHAS ARROLLADAS PORTANTO AMANHA IRAO 
COMMIGO TESTIMUNHAS SAUDACOES 
~ EDUARDO 
< z 
~ 

o 
~ 

~ o 
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SECRETARIA 

.t10ctmguê , 21 de Junho de 1935 
# .. 

Snr . Jo~o Evangelista dos 
Conceiçao . 

l' 
Santos 

.,r 
; · 

'• 

Convido - vos a cornparecerlno proximo dia 22 do 
corrente s 13 horas nos escrlptorios de Mocanguê 
Pe~ueno , afim de prestar depoimento no in~uerito 
administrativo promovido afim de apurar a falta 
im.[lutada ao Snr . STELLI NG AUGUs.:ro COELHO . 

SaudaçÕes , 

.~ .... . 

. 
I 



' 
SECHE'I'ARIA 

. .. 

T1Iocanguê , 21 de Junho de 1935 

" Snr . Miguel Gomes Garcia 
Ilha da Conceição. 

Convido- vos a comparecer no proximo dia 22 
do corrente ás 13 horas nos escriptorios de Jfu
canguê elJ.ueno , afim de prestar depoimento no in
~uerito administrativo promovido afim de apurar a 
falta imputada ao Snr . STELLING UGUSTO COELHO. 

' . / 
7 

SaudaçÕes , 

D. 



SECRETARIA 

t.1ocanguê , 21 de Junho de 1935 

Antonio Barroso de Carvalho. 
Ilha da Conceição . 

Convido- vos a comp&recer no proximo dia 22 
do corrente s 13 horas nos escriptorios de Mo
canguê Pe~ueno , afim de prestar depoimento no in
y_uerito administrat vo pronovido afim de apurar 
a faltu imnutada ao Snr . STELLING A.TJGUSTO CO"SLHO. 

SaudaçÕes, 



SECRETARIA 

Inocanguê , 21 de Junho de 1935 . 

Snr . Eduardo Henrit1ue Schornbaum , 
Ilha da Conceição . 

Convido- vos a comparecer no proximo dia 22 
do corrente ás treze horaG , nos escriptorios da 
ilha de !.6:oci.Ulguê Peg_ueno , afim de prestar depoi
mentos no Ig~uerito Administr~tivo pro~ovido pa
ra a apur[jçao da falta imputada ao Snr . STELLING 
AUGUSTO COELHO . 

SaudaçÕes . 

eiro 

L~ 
-b ~ }-, ~r cJJ~-~~ 
~"< d« !§',<<o' • vy<--~ .. 9/ 
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SECRETARIA 

Mocanguê , 21 de Junho de 1935 

filltonio Isabel dos urntos 
Ilha da Concei ção . 

Convido- vos a com~nrecer no ~rox mo dia 22 
do corrente s 13 horas nos escri~torios de lo
canguê Pe~ueno , afin de preatar depo menta no 
in(,Lueri to administrativo :promovido afim de armro.r 
a falta imputada uo Gnr . STELLING .hUGUSTO COELHO . 

saudaçÕes , 

~~ 

~>la-~~ U::--· 

r o 



SECRETARIA 

Mocanc uê , 21 de Junho de 19 35 

Snr . Thiago Nunes Garcia 
Ilha da Conceiç~o . 

Convido-vos u comparecer no proximo dia 22 
do corrente ás 13 horas nos escri ptorios de ~~
canguê Pe lJUeno , afim. de prestar de .;}oimen to no in
\:i.ueri to adrl'linis tre. ti v :pro novido afim de u:purar 
a f alta im:mtada ao Snr . STELLING .nUGUSTO Cú I.HO. 

Saudações , 

r o 

- ~~z;; 
~ e//.o:,,J4 cflrec"U/ 
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de direi to. 

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

A- Q- A O 

ne m·a.ero....:::â.o .3r . Jresidente, designo o proximo 

--------------.l~s-v:l.nte-e- oj, to- dias do- mês de Junho do no-----~--------

de mil novecentos e trinta e cinco , faQO Jun

tada a estes autos dos documentos que adiante 

_________ seguam, do 

-~-------- te_ termo . 

-



D . I. O. 
Mocangu~, 27 de JUnho de 1935 

Snr. ANTONIO GOMES JUNIOR 
Contra-Mestre 
Ilha da Conceição. 

Convido-vos a comparecer no proximo dia 28 

do corrente ás 13 ~2 horas, nos escriptorios da !lha 

de Mocanguê Pequeno, afim de prestar depoimento no 

Inquerito Administrativo promovido para a apuração da 

falta imputada ao Snr. STELLING AUGUSTO COELHO. 

Saudaç3es, 



END. TI!LEGR .: 
DIRECTORIA- CYOLL 

1 AGENCIAS- NAVELOYC 

CODIGOS: 
A . B . C. &.a ED. 

B ENTLEY' S 
WESTERN UNION 

PARTICULAR 
MASCOTTE 

---..- - -~="""---

Mocanguê, 26 de JUnho de 1935. 

SNR; STELLING AUGUSTO COELHO, 
Rua São Pedro 30-2Q. 
NESTA. 

Para os devidos fine, communico a v.s. que, 
deante da marcha do inquerito por mim presidido 
e no qual v.s. figura como aocusado, resolveu a 
Commissão arrolar o Con'tra-Mestre Snr. ANTONIO 
GOMES JUNIOR como testemunha de accusação, com 
a qual completa o maximo de sete testemunhas de 
accusação determinado pelo Art. 20 das Instruc
ções para Inquerito Administrativo de que trata 
o Art. 53 dos Decretos Numeros 20.465 de 1 de 
Outubro de 1931, e 21.081 de 24 de Fevereiro de 
1932. 

A audiencia da Testemunha acima mencionada 
e da mesma já arrolada, SNR. MIGUEL GOMES GARCIA, 
foi marcada para o proximo dia 28 ás 13 e meia 
horas, nos escriptorios da Ilha de Mdcangue Pe
queno. Poderá v.s. estar presente, por si ou 
acompanhado pelos advogados, para exercidio de 
todos os direitos que a lei confere a v.s., pa
ra esse effeito estando á sua disposição a con
duclão que partirá das Docas do Lloyd Brasilei
ro as 13 horas do citado dia. 

Saudações, 

~ SIDENTE 

JJ/ 

/ 

MOD. X 1 
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• 

.llixmo Sr. Presidente e de~ is Dignos Membros da Comissão de 
lnquerito : 

~telling Augusto Coelho, nos termos da Lei I 
que rége especie, vem, perlíilnte essa Digna Comisoo~ 
sgo,apresentlíilr sua defesa articulads nos autos do 
pnquerito administrlíilt ivo que, por portari~ de 11 
de Junho do corrente anno , pel Directoria do LLoyd 
Brasileiro , fo i mandli.do proceder,afim de íiipursr a 
denuncia spresentsda períilnte a cit•da Directoria 
pelo sr. ~duardo Henrique Schoembauern e, "lle undo 
~ qulíill -diz a mencionsda port aria ; fls ••••• - teri 
sido encontrsdo ~ poder do Sr . 3telling ~usto 
Coelho , Auxiliar 'l'echnico Q.f! Supe.r.in~endencia siQ.s! 
Diques .o_ üfficinas !:!.§!. Ilha da CorJCeiç~,qu~ndo Q 

mesmo ~ retirlíilva ~ serviçQ, Qill embrulho contendo 
Qill quadro ~baixo relevo, fundido ~ bron~e ~ 
officinas Q_qqella ilha, com material ~ Companhia 
- ~asa defesa se baseia nos seguintes itens a ~ 

factos contidos na denuncia transcripta 

I 

11 de Junho do corrente nno , bem ue ti-
em todos os ter os o p 

;...:.~~~~,...~·-~~~~~o.JilfM.-M....,, ;..;.&~,p~~o r s i s 6 , F.nCTO ou 
ACTO DELICTUOSO,.., a cça o ou omisso punidu pÇ) r Lei, new meal.o , 
rigor tr nsgressao de Regulamento, unw vez que se referem, ~tiC -
tlliNTE, a · ctoo E.iCT~nron..t:s , quando muito, IlffiiCI TIV08 de tentati
L de uinQ figura delictuoslil, que se n~o pode eopecificosmente con
figurar sem o concurso do seu I ;:81 TO 1 ORAL (interior; dolus n · -
lua; intençÜo criminosa.) complementar, intewrante e indispensa
vel na capitul ç-o de todos os delictos dessa ordem; 

2Q ) - que o rellíilto minucioso de t ~ es factos, desvi~ 
tuados, Óra aqui , óra ali, a sabor do adio, paixao, ienorQncia ou 
interesse d s testemunhas, em NADA DIFFERE do que foi circunstan
ciadamente decl rado ou descripto pelo proprio a c cus do, em a suo 
cart~ de 12 de Junho p . poss do, dirigid particularmente a o ~ 
Sr Dr Director da Comp nhia e , por esse mesmo illustre titul· r, 
~ndad juntar ao processo, como se pode ver a fls ••••••• ; 

3Q) -que, ssim , o inquerito mand·do inst urar 
pgra apurar se "teria sido encontr do em oder do Sr Stelling .n.u
gusto C2elho, Auxiliar 'L'echnico dos Diques e Officino;l.s dtA Ilha da 
Conceiçao, quando o mesmo se retirava do serviço , um embrulho con
tendo um baixo relêvo fundido em bronz·e, nos Officim.s d. quella 
Ilha , com Ill::i. ter i· 1 d Companhi u, IilUi to embor tivesse qm. nto a 
aJ;>Uraçâ'o dos fo.ctos mnte .d es, z'ttingido os fins colir~dos , 'ér 
dispensabilisaimo ü.ma vez qú , . táes factos sobre n-o serem f a lto so· 
ou delictuosos, já ér!iUll do conhecimento d· dirocçÜo du Cor.1 nhi , 

quçü , longe de contest2r (mesmo pel sim1J1es omiss:"'o do docu1 n . 
de fls •••••• , o que eutamos certos aeri feito si s tr t~ase de 
um documento impertinente, capcioso ou inportuno) v rsão n lles 
~1resent da pelo accus· do , mandou junta-la ao~ ~utos do res ectivo 
processo , oolucion~ndo , virtualmente, o incid nte , co~ o poio do 
seu testeuunho inconfundi vel, pr 1:lt do pel· ld~~neir n-- is decorosa 



. . 

• 
• 

-2- • 

• 

que se podia perni ttir á dignid· de d funcçQ'o do dt.::stin tario do 
referido documento; 

4Q ) - qLle o depoimento l)Or duardo .ti nrique êchornb 
wn, r fls. •. • • • e todos OS demuis :de OÜlentos qu , d 'te , S O sim
ples corol· rios' nu o ' ttes tQ.lll outnl coisa que não aejQDl os termos 
do accub' do, em a sua citada carta conotante como docun~nto a fls ••• 

• . . . . ' 
50) - que o a cto da junt da d~ c rt· pel utorid de 

que tal determinou; os termos dess:l mesma c· rta; o de Join.ento dac 
test nunh· s · rrol· d, s (pelo rJro )rio ccu ..... dor !) rccru't· d "", a a u 
sabor, entre seus directos subordinéldos e pesao· s OLtSl) i t s o 
cus do e , wis, o de ur' tc.;stel.unl• refcrido;o no d JoirJ nto, t 
do proprio deuunci dor ou ccus· dor, fugindo prcci~ r qt~· squ r 
ternos ou tffirr.··tiv a que lhe 1>udc.oscm lJ r~;;c;cr f vor veio <"~OS in-
teresses do .r~ccu do e, n· is, r cusu. · t 1t , do ccus do, Ll 

... pr .Lenta r y_u: lc u r teot munll de def s.& das 1.1ui tas qu [;.C lhe of
fercceram ll 1"•, no I>roce~oo de )or 1 cL~ f· vol:, ( i to ..,lJtJcr ,.. J,u , 
csl>c p1·o 10si to, t nha sido concita do _,or e~~ Di._.w Conili.i~.>s o) , 

usenc i d junt· cl de <-iU'llquer prov· cuj· nnexuç ""o o 1roc 
fosse requerida pelo accul:lado ( • cart de flb ••••• foi 11 11t: u ... 
sor exrJontane·nJcnte 11elo Exmo :Jr Dr Dir.ctor) e JJcono d . ._u ll,_U r 
declar· ç "" o, .. n""o ser d fls ••••••• , oli 's, ourigatori , er. cur..
primento do ri to vrocessulõl l e n· quul , o · ccum do, n a decl rou 
11 se reportQ( r o ~u e , em c r.: rt~é h .... vi tido · honra d 
te o Dr Director• ; par c que conduzem, 
do nestQs alegnçÕes, por isso que, si, 

6o) - effectiv.tmente, C!m poder de St llin ueu""to 
Coelho, 11 foi encontr· do um embrulho contendo wn u dro eL1 b ixo r -
levo, fundido em bron ze, n~~ officin~s d quella Ilha , com r~t ri 1 
Ul.l. Co111pE.lnhia 11 , 

_ 7") - __§_ r~zões detenlinantes desr: e f cto ( o qual, 
por si só, nao constitue, 1-:ElJ: F.tZ l'R!!JGUIIOR, octo del1ctuoso _rut r 
te de ~ ~gente ) emboru tenhom ~sca) do .! estr i! Ul de ... mbi to do 
que poderia _ter sido perguntado s t eotemunh"'s , ~uo r)od r "r 
ns erJreci"'ç oes que com11etem .... ess.ll die;nu Conuniss''O , oi s , essu, s -
be melhor do que o · ccus do que, 

ÜCI) - Púlli UE, T 1.L 
rUl'TIVEL, NO 'EENTIDO LEG.AL, GBniA RECISO UE , ÁS S 
C ~o li! ~TBRIORíi!S IliDICI TIVAS Dil m.tt.. TE1 T .. ~TIV: DE CTO nELIC1'UOSO {.~:o 
e~: c.. ro riaçao; furto; etc) SE J1JlTT.n.SSE:M ..S IJ: DICin.TIV.n.S ~ I "'T 'U
SibQ.. CRiriNOS DO J\.GENTE ( animus ftur ndi ); isto e, _ i tens· o u de 
~ provei ta r 5!:.... coisa par~~~ ... ~ ~ :proprio ou _g_ terceiro• , o u 
~ B .ê Q ~ y T f=. M N lT T ~ UQO se deu, ois, · druittido, . sr.~o que, 
11 COIO~~. .r.PH.EII:i.l!1TDID " T ou qu diz ~ Ml:ui:rDID ) fosse de ro ;ri dade 
de Llo:id (só cart· p~rticulQr do uccusado assim o declitra , 51 ou 
intençao ( do 'igente; do ccusado), érra ill~'l'ID;G -LA -=.Q. Dil{ECTCR DO 
PROPRIO lJ..OYD ( c&rt , por esse digno ti tulíilr n~nd· d j unt r ·os 
Autos do p;r;;ocesso; fls •••••• ; depoimento de todas B.§. testemunho 
( a excepçao dv la e da 7a que, se~undo dizem, na o e sto v·'nl pre ... ent s 
no momento) que decl~ram, textualrnent~, t r ouvido o d poente di ~cr 
" que o BEZZI ID:lndaria forn cer 11 sahida 11 necos sur i fls ••••••••••• 
••••••••••• e •••••• e, sob~etudo, o depoimento circunst~nci~do d ~1 
t;hrna testemunha de accusaçao l j, ntonio Gomes Junior, fls •••••• ) que 
ngo oude necar o f·,cto de que, jÚ rw. officina..t c. ... u· ndo :::;e ti r v m 
as 'Provas ou experiencias nteriores du fundiçuo do modêlo, "ouvi r 
o accunado declarar que aquelle qu dro se destinava o Gabinete do 
Director( refeitorio annexo). 
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8c) - A"unic· " "ceiil" que .t~.ntonio Gomes Junior vir
sahir da Officina (declara o mesmo dep. fls ••••• ) fora aquella que 
se destinava ao refeitorio annexo ao Gabinete do Dr Director, onde, 
ess~ peça fundida com A ESCORI DO Ml~T~RI~ Il~RbST VEL DA COMP-
1"HIA, IRIA FIGURAR COMO OBRA D' RTE a ttest to ria da co.p c id' de ro
fissional dos oper~rios dessa Empreza ••• si o Sr Eduardo Henrique 
Schornbuum assim o tivesse permittido J .... 

92) -Mas, admittamos (hyp~these, apen· o p ra ff i 
to de elucidação) que Dign ConnnissÜo jul{../ dor , ....:~cu DO-SE l ... s 
RUTILAUCI~~.o SOPHIS'l'ICAS DE UM P&I.RIS ~ISMO CHROl!ICO, considera use 
o f~cto da utilisação desse material d CornJanhiD (?) n~ conf c~-o 
d uma 11 Cêia do Senhor", como um fhlcto pabsivel de C..ci:n,; , na qu 1 
incorresse tanto o accus~do como o proprio Exrno Sr Dr Dir ctor do 
Lloyd. O poder que, i!O deste ultimo titular oe sobre1evasse na dire 
ç~o da grande Empre.z&, n:ld"' mais t riu que úlzer a in o rnand r refun. 
dir (pelao mesmas ou por outras officinaa) o quadro do D Vince, 
d~ndo-lhe a fÓrma que melhor lhe parecesse, consoante aos fina qu 
j ' ent~o, como bronze se destinasse, po~s, ~terialmente,Nintrinse
camente, este (o bronze) nenhuma reducçao ou deov·loris ç o soffre 
como metal, quer se apresente sob essa ou aq lla fÓrma, maio ou m~ 
nos artística ou tr balhada ••• 

102) -Assim, pois, certos a tr·nsformaçÜo de te
rial imprestavel, dado, quasi, como RES 1~IUS ou, RES DERELICT 
(socata ?} , pela propria Companhia, em quantidade quasi in preci -
vel (por escapar ·a quulquer balanço) não pode constituir delicto ou 
acç-o regulamentar punivel, pelo facto de s apresentar em for ar
tística num dos compartimentos annexos ao GabiBBt do Director des
sa mesma Companhia, mas 

112) - sim, acto louvavel e merecedor de incentiv -
ção, emulação e estimulo, tal como ~o.bilii e intUl.igentemente, vinha 
fazendo o Exmo Sr Dr Director que nao escondia o acolhimento lison
geiro com que receber em seu Gabinete, QS obras (miniaturas) que, 
a titulo de experiencia, vinha, o ~ccusado, em su officina, mod -
lando, como testa de futur~e ~ia valiosos trab~lhos ornamentaes 
- t,ü como faz certo a carta de fls • • •• e consta do de cimento do 
Sr Eduardo II. Schornbaum fl a •••••• u t ••••••• , lt ra o qual, 

12C) - pedimos attenciosa venia, p~r lembr r a 
essa Digna Commissão qu , em vez da serenid~de exigida p· ra se re
comendar como esclarecedor ou merecedor d fé em justiça, esse de
poimento foi vasado nos moldes da mais interessad. e odiosa d s p r 
cialid~des (tal como o accusado previra em sua CQrts de 12 de JunhÕ 
ultimo, fls •• • • • • ) não escondendo, em todos os seus termos, a in
tençQo de desvirtuar as cçÕes do accusQdo emprestando-lhes feição 
ou cunho delictuoso, tecendo commenturios mulevolos e se com romet
tendo a apr :: aentar no processo, novas testemunhas ele ccus çao (ell 
numero maior do que a Lei o permitte) e descrevendo, circunstanci -
damente, inqueritoa e deligencias que, p~ra, modific nela a situ· ção 
do accusado, tal como fo~se proceder essa em seus domínios priv doa, 
chegando até, a descripçao de deligencias que sponte-propria proce
deu no vestiario em que o accusado guardava seus objectos p· rticula
res., onde "sem testemunhas formaes 11 , sem "arrolamento document.al" do 
que continha lá dentro, liilegou ter encontrado un~ arma e o que t 
mais grave, constatando, sem nenhuma formalidade, que seu~arn~rio se 
encontrliiva arrombado e a roere; de quem lá quizess tirar ou tntrodu
zir que quer que fosse capaz de comprometter, ou prejudic r o accus~ 
do por qualquer · outra forma; 

13Q) não se diga que t 1 criterio tivesse sido 
ditado por ingenuidade ou ignor:ancia g1rosoeira, pois, nenhuma nem 
outra qu lidade seriam admissíveis o um homem muior de cincoent~ 
annos de ~&ade, visjadissimo, portador de um titulo d t t· eno 1vo de 
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profundos conhecimentos em um dos ramos de maior responuabilidud , 
na engenhari~ naval e com um tirocínio de 34 annos de serviços, ao 
nessa Empreza, em que exerce uma profissão de destaqu J 

140) -Os documentos que acompQnhar~m ta carta de 
de 12 de Junho p .passado, enviados por copia ao Sr DirectorL dizem l 
bem das qualidades moraes do valor probatorio dtas accusaçoea fo~ 

mulada s pelo Sr Eduardo Henrique Schornbaum no pre sen'te procet>S0 9 
capciosidade e perfídia que resaltam em todos os termos desse 
reconhecimento de divida, demonstr~,evidentemente, que,o Sr 'duar~ 
do,não respeitari meios e modos para lesar o accusado, já no seu 
pa trimonio pecuniario e r) j ,.{ no seu pa trimonio de haura , pertm te a 
direcção da Companhia e perante essa digna Co~nissao jul adora 

15g) - Exgotando todas íil s suas forças num exbaus- · 
tivo libello que, dura.nte cquatro horas,vociferou, sem tremer, a 
gui sn de de]2oimento sereno q~e fazia CONTRA O ACUS.tillO 11 pil ra es
clarecer, tao aomente, ta acçao da Justiça", esqueceu-se dos 
àeus actos antermores comprobatorios do quanto procurou entravar 
a ação dea sq me~ma Justiça, retardando os depoimentos tanto os 
seus como dos seus su~ordina das directos, sob a a l egaçao inf!n
til de qu~ , estes, nao podiam comparecer .5 primeir'" intimaçao 
da comissao de inquerito, pelo facto de estarem "ocup;:ldissimos" 
nas suas funçÕes habituaes, ~algumas dellas burocra.ticas como a 
da testemunha ~r. Antonio Isabel dos Santos ••• 

160) -Aliás, unicamente da necessidade de se so
ne~ar a o paeamento de uma divida na qual o acus~do figurava como 
fiador do ~r. Eduardo, parte toda a trama infernal dessa teste
munha inidonea e suspeita,que n~o teve va cilaçÕes em comprome
ter a um seu colega de classe, assacando, contra este , a afinoo
çfào do cometimento de um prime infa~nte, no praticar do qual se 
ridicularisaria um seu compQnheiro de syhdicato, de trabalho e 
de classe,que se teria emporcalhado com um furto de materi•l ava- l 
liavel no rnr;~ximo em quatro ou cinco mil réis •• • elle que, .a esse 
companheiro deve UM CONTO CENTO E OI1'J!.:lJTA :MIL llMIS, .até hoje não 
cobrados. 

~ 170) -Com os documentos juntos está ess· ~igna 
6omissao habilitado a fazer seguro julglill!lenta da susyeiçllo que 

a t.al depoim~nto (do Sr. du.ardo Schoel~auer) oppoz o Jcus·do 
e em condiçoes de poder fazer a mais serena e ror~radora 

JUSTIÇA 
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RELATOR IO 

Snr. Director 

l - Designados por v.s. para, em inquwrito adminis• 
trativo, apurarmos a falta atribuida a STELLING AU
GUSTO COELHO na parte de fls.4, 5 e 6 apresentada a 
v.s., fizemo-lo, assistidos pelo Dr. José Joaquim 
da Gama e Silva, advogado desta Companhia, rigorosa
mente dentro das instruções baixadas pelo Conselho 
Nacional do Trabalho para os processos dessa nature
za. 

2 - Apurado ficou que, em 3 de JUnho ultimo o acusa-
do tentou retirar-se das Oficinas onde trabalha, le
vando em seu poder, "dentro de um embrulho de roupas•: 
um baixo relevo em bronze, reproduzindo o conhecido 
quadro ''A Ceia de Christo'', peça esta que fora fundi
da com material da Companhia, nas suas Oficinas e por 
ordem do 'acusado, á revelia dos seus superiores imedia
tos e mediatos. 

3 - Para esse efeito procurou furtar-se á revista obri
gatoria por ocasião da saída e, quando em presença do 
Encarregado da Ilha da Conceição, Eduardo Henrique 
Schornbaum, só declarou que o embrulho continha o bai
xo relevo em bronze quando o policial encarregado da 
revista "arrebentára os barbantes" para examina-lo, 
pois, até então, se limitaDa a dizer que no volume 
havia apenas as suas roupas de trabalho. 

4 - Aprepdida nessa ocasião a peça em bronze, decla
rou o acusado que o Director do Lloyd Brasileiro dar
lhe-ia a ,"sahida" necessaria. Em sua carta de fls.l9 
e 20 dirigida a v.s. e a qual se reportou em seu de
poimento, alegou que a "Ceia de Christo" se destinav'iL 
como ornamento, ao gabinete de v.s. e na sua defesa 
de fls.58, 59, 60 e 61, que deveria figurar no refei
torio anexo ao gabinete de v.s. Justificando-se diz 
o acusado que anteriormente havia levado a v.s. outros 
trabalhos realizados nas mesmas condições e que se en
contram em seu gabinete na Companhia. Trata-se porém 
de artigos de escritÓrio ~ara cuja confecção diz o En
carregado da Ilha (fls.47} que foi baixada a competen
te "ordem de serviço". 

5 - Em sua defesa o acusado argue Eduardo Henrique 
Schornbaum de suspeição, acusando-o de ter procurado 
compromete11lo para se furtar "ao pagamento de uma di
vida na qual o acusado figurava como seu fiador", a
presentando (f'ls.62, 63, 64) publicas 1'ormas de uma 
declaração de divida (com o nome do portador em bran
co) firmada por Eduardo Henrique Sohornbaum e de uma 
carta que lhe foi dirigida pelo mesmo Eduardo a pro
posito da referida transação. 

6 - Com referencia aos fátos que deram motivo a este 

• 
I 
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a este inquerito, parece á Comissão que a titude 
de Eduardo foi rêg~lar e forçosa num chefe ~e ser
viço a cujo cargo ~igo conhecimento tenha s~do le
vada uma anormalidade ocorrente no departamento sob 
a sua direção. Quanto ás testemunhas, duas das 
quais são policiaes em nada obedientes ao ~esmo 
Eduardo, e a~ suas declarações e a forma .-porque 
foram produzidas, não deram a esta Comissão a im
pressão de que estivessem industriadas. 

7 - A ultima testemunha declarou que foram fundi
das, por ordem do acusado, ao envez de uma, seis 
peças reproduzindo a "Ceia de Christo", em cuja 
confecção fQi empregado material da "so.,cata", ou 
seja; ,das aparas, das sobras, do materi~l usado" 
e em parte "encontrado num aterro", e não do de
posito a seu cargo(da testemunha). Essas ultimas 
circunstancias não puderam ser apuradas convenien
tementes por já estar preenchido m maximo legal de 
sete testemunhas de acusação. 

8 - Co~ a análise que Óra faz dos autos deste in
querito e conoluido pelo que consta do item 2 do 
presente relatorio, a Comissão pensa ter habilita
do v.s. ao julgamento do fáto. 

Mocanguê Pequeno, 3 de Julho de 1935 

• 
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Rec. em 20/7/35. 

A Companhi de Navegaçlo Lloyd Brasileiro, 

com o officio de fls. 2, remette o original do inquerito 

administrativo instaurado para apurar · f alta gr ve pr ti-

c da por Stelling Augusto Coelho, Auxili r-tcchnico da Su- . 

perintendencia dos Diques e Officinas da Ilha d Conceiç o, 

de propriedade daquella Empres • 

Foram observ.:~.das regularmente as "Ins

trucç5es"deste Conselho, relatiV&\S a in ueritos dministr -

tivos, ficando demonstrado que o accusado, na tarde do dia 

3 de J~o ultimo, foi surprehendido pelo fisc 1 da guarda 

daquella Ilha, q,uando tentava levar, dentro de um embrulho 

de roupa suja, uma "Ceia do Senhor" em bronze, fubricada com 

material da Companhia. 

No inquerito administrutivo depuzer~, além 
de varias testemunhas do f cto, que se achavam no escripto-

rio do Sr. Eduardo H. Schornbaum, encarregado das Officinas 

daquella Ilha quando occorreu a descoberta do qu dro em po-

der do accus do, mais o contra-mestre do Laborutorio de 

Metallurgia, Antonio Gomes Junior (doc. de fls. 58, 58 v. e 

59), que affirmou ter sido a "Ceia" em questA:o a sE::xta fa

bric· da naquellas officin· s, por ordem do Sr. coelho. ffir-

m• ess, ... testemunhas, porém, que para esse fim s6 era empre

gado material da"socata", ou seja., das Clparas, das sobras 

do materi 1 usado. 

Declara o accusado eu1 seu favor, na carta 

de fl. s. 21, que a "Ceia do Senhor" era destinada ao Gabinete 

do Director da Comp· nhia, a exemplo do que já f8ra feito an-

terior.mente e que disto tivera conhecimento o Sr. Schornbawn. 
Este, no seu ·depoimento de fls. 45 usque 

49 v., desmente tal allegaçlo, ffirmando mesmo que havia 

prohibido terminantemente o tr·balho em "obras e biscates". 



Procurando ainda justificar a :falta que lhe 

' imputada, assegura Stelling Augusto· Coelho que essa accu-

~açAo nao ~ sinQo uma vingança do seu superior, Eduardo Hen

rique Schornbaum, por estar o mesmo lhe devendo mais de rs. 

la000$000, conforme documentos que junta a fls. 23 e 64 usque 

68 v. 
Nlo ha que contestar a culpabilidade do ac

cusauo, pois os depoimentos das testemunhas, demonstram o 

seguintes 
"Na tarde de 3 de Junho ultimo, retirava

"se o accusado do serviço, sobraçando um embrulho, 4.uando foi : 

••impedido pelo guarda JoQ.o Evangelista dos Santo, que allegou 

" nlo trazer o mesmo a necessaria "sabida'' para o volumne em 

"apreço. Nlo se conformando com isto, o Sr. Coelho convidou 

"o guarda a ir com elle ao escriptorio do chefe, lá encontrun-

do o fiscal du guurda Thiago Nunes Garcia e outros funcciona~ 

''rios daquelle ewcriptorio." 

ftChamado o sr. Eduard~ H. Schornbaum,este, 

nem presença das testemunhas, indagou o que continha o volume 

•em questlo, declarando o accusado <-1ue o mesmo continha roupa 

"suja. _ Immediatamente aquelle senhor formulou uma "sabida" 

"a qual se enoontra junto aos autos, ~ fls.44 , pD.ssando-a ao 

"accusado. Este, ao envez de entregal-a -ao Fiscal da guarda, 

"que se achava ali presente, chamou ' um operario e mandou en-

11tregal-a ao guarda de servi~o.. Neste momento, o Sr. Schron

"baum, ponderando que "sa entrega devia ser f e i ta ao fiscal. 

"ali presente, tomou a 11 Sahida" dd.S m.los do referido operariG 

"e entregou-a ao fiscal da guarda 4.ue , desconfiando de que o 

''embrulho contivesse material pertencente á Companhia, pediu 

"ao chefe autorisaçAo para abril-o. Concedida esta e, quando 

o guarda arrebentava os oordlSes que amarravam o volume, dis

"se o accusado que o mesmo continha, al6m de roupa suja, um 

"molde de "Ceia do Senhor". 



"Aberto o embrulho, ficou apur do y_ue nelle 

"se encontrava, não molde e sim a "Ceia do senhor" já fun-

"dida em bronze." 

"Das ind~açOes feit· s pelo sr. Schorbaum, 

"ficou apurado que essa "Ceia" fOra fabricada por oper rios d' 

ttaquellas officinas, com material da Companhia." 

Nao ha duvida que ~ accusado incorreu em 

falta, aproveitando-se do material da Companhi par~ f bri

car peças cujo fim nao trazia proveito para a mesma. 

Entretanto, devemos levar em consideraçao 

que elle nlo retirou, para fabricar aquella "Ceia" terial 

que De encontrava no deposito sob a sua guarda, utilisando

se apenas da "Socatatt do material usado. 

Considerando, pois, que o facto em apreç 

importa num prejuizo de pouca monta p-.ra a CompanHia; levan

do-se em consideraçtao que na folha de éii.IltLcedentes do accu

sado nenhuma falta ha que desabone a sua conducta nos 11 an

nos, 6 mezes e 25 dias que serviu naquella Companhia, penso 

que o Egregio Conselho, apoiando-se em decisOes anteriores, 

poderá, julgando excessiva pena m xtma imposta ao accusa

do, convertel-a em suspensão com perda dos vencimentos que 

deixou de perceber durante o tempo em que esteve afast~do do 

serviço. 
, , j Melhor, porem, poderd. ulgi:l.r douta Pro-

curudoria Geral, á cuja consideraç~o proponho sejam submet

tidos os presentes autos . 

o Sr. Direétor da S~cçlo, para os fins 

convenientes. 
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Exmo. Sr. Presidente do Conselho acional do Trabalho. 

~telling Au~sto Coelho, machinista do Lloyd Brasileiro , 
actualmente suspenso de suas funcç es em virtude de inquerito 
aberto pela Directoria da citada ~mpreza, nos autoQ do Processo 
~ 7 3/ ó desse CONS~LHO, requer a V. ~xcia que se digne , de por 

deligencia, mandar que a Directoria do Lloyd rasileiro, informe 
a esse colando C ~S~LtiU: 

a) - qual a fé de officio do requerente durante o seu tempo de 
serviço na Companhia; 

b) - qual o salario vencido pelo requeren~e no carg e lagar 
que o mesmo occupava, antes do que v1nha exercendo quando 
foi submettido ao actual inquer1to; 

c)- qual a sua funcção no vanor IIG! por o~asi~o do combate 
de Ifl l(UATIAHl~. em 1932 e o que consta a esse proposi to 
nos assentamentos da guarnição do referido vapor. 

I portando taes informaçOes em mataria relevante e que , 
ao requerente, parecei capazes de melhor de gue gualguer outra 
eC!pec1e de prova, por ~i, fallarem quanto a sua capacidade e 
praticar a 1rr~gularidade que se lhe imputa, com o deferimento 
deste, pede a V~ Excia 

JUSTIÇA 
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Proc. 7.993/35. 
2G 01 tubro 

CN/SSBF. 

Sr. D1rector da Companhia de Navegaç-o Lloyd Brasileiro. 

Praça Servulo Dourado nQ 2. 

Rio de Janeiro. 

Com referencia aos autos de rocesso em que essa 

Empreza submette á a reciação deste Conselho o inqu .. 1•1 to · dminis-

t ra ti v o instaur do contra Stelling Auguc·, to Coelho, soli r i to-vos, 

de ordem do Sr. Presidente, providencias no sentido de sere pref 

tados a est Secreta.rlfl, dentro do pr zo de 20 <H e, os se "~"1 i ntet 

esclArecimentos:-

a) - qual fe' de pfficio do d d t t d t ec u fi o Ul"an ·e o o o empo 

m <1,Ue serviu a essa Companhia; 

b) - qua l o sal: rio nor elle ven~ido no CArgo e logar que 

oc~up va, antes do que vinho exe rcendo qupn o f oi subm t tido ao 

citAdo inquerito; 

c) - qual A sua func çÃo no vn or "Ingá" por o casião do com 

bate de Itaqu tiara em 1932 e o ue conetR a esse respeito nos 

as entnmentos da guarnição do r eferido VFlpo r. 

Attenciosas saudações. 

Director Geral da Secre La ri , 
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Proc.7.993/35 
13 Abril 6. 

CN/SSBF. 

Sr. D1rector da companhia de avegação Lloyd Brasileiro. 

Praça Servulo Dourado, n~ 2. 

1o de Jnne1ro. 

ite1 te1 ndo o o!:C1c1o desta Secretaria n~ 1-1388, 

de 26 de Outubro do aT .no pass do, solic1 to-vos providencias 

no sentido de serem prestadas a esta Secretaria, den ro do 

pr to de 10 dlas, os seguintes esclarecimentos: 

a)- nua.l a !é de o!f1c1o do Sr. Stell1ng 1 u sto 

Coelho w·~te todo o teupo em que serviu a essa Companhia; 

b)- qual o sal rlo por elle vencido no « e lo-

gar que occupava, antes do que vinha exercendo ·únndo to1 - ~ 

submett1do a 1nque to; 

c)- ruai a. sua. runcção no va.por "Ingátt por occas1ã.o 
I 

do combate de Itaquat1 ra em 1932 e o que consta a esse res-

peito nos as.,entarnentos da ruarn1çáo do reterldo vapor. 

N 

Attenc1osas saudaçoes. 

Francisco de Paula atson. 

Dlrector Gernl da Secretaria, 

Interino. 
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END. TElEO A. 
OIRECTORIA -OYOLL 

AGE'NCIAS .NAVELOYO 

CODIGOS 
A. B. C. 5 .• EO. 

BENTLEY'S 
WESTERN UNION 

PARTICULAR 
MASCOTT e: 

s . J .. 
• ill. 

~afd.~c:. , 6 de Maio de H 

SNR • DIPJi:CTO R 

-~-~ . 

~ res osta ao vosso offioio n° 1-4 , , de 13 de Abril 

p.passado, remetteta.os a inclusa co ia da fé de officio do Sr. 

Stelling Au:rusto Coelho, com a qual fica.n respondidos os itens 

a e b daquelle vosso of. icio. 

Q,uanto ao item c cabe-nos informar ue o referido 

senhor esteve embarcado no vapor "In ;a" no periodo de 7/2/32 

a 1"/ /34, nada const a11do de seus assentamentos com refcrencia 

ao combate de ltaquarjara em 1932. ~1. · 

Sauda~ões 

0 Illmo.sr.Director Ger~l da ~ecretaria do 
'VOUSE; lho Nacional o 'l'rabal o 



· DO LIVRO HISTORICO DE MACHINISTAS CONSTA O SEGUINTE 

STELING AUGUSTO COFLHO 

20-2-!9I8 - Nomeado 5~machinista do "Belmonte". 
I6-4-I9I8 - Desembarcou. ~ 
8-5-1918 - Nomeado 5~machinista do "Iguassu". 

12-12-918 - Desembarcou com a causa setima. 
1-1-1919 - Admittido na turma mixta das Officinas. 
1-10-919 - Transferido para a Officina de Machinas. 

16-8-1920 - Dis~ensado,incurso no artigo 15 § 14 do regimento interno 
( nao comparecimento ao serviço por tempo inderteminado 
sem causa justificada.) 

8-8-1923 - Readmittido na mesma Officina. 
25-3-1924 - Dispensado a seu pedido. 
8-9-1928 - Nomeado 2~machinista do vapor nMantiqueira". 
7-12-928 - Desembarcou a seu pedido. 
8-10-931 - Nomeado 2~machinista do vapor !!Bocaina". 
5-2-1932 - Desembarcou por corte na lotaçao. 

15-2-1932 - Nomeado 2~machinista do "Bocaina". 
27-2-1932 - Transferido para 2~machinista do "Ingá" percebendo os seus 

vencimentos depois de tomar posse do cargo em santos. 
14-6-1934 - Transferido para o Departamento dos Diques e Officinas, por 

ordem do snr.Director, com os vencimentos que actualmente 
percebe. 

22-6-1934- De accordo com o mem. D. 735 da Directoria, desta data foi 
autorisado ao Departamento Financeiro, pagar-lhe em dinhe~
ro a partir de 13 do corrente ~ etapa,que tinha direito, 
quando embarcado no vapor "Inga". 

15-6-1934 - Designado para servir como conductor da Officina de Machina 
do Departamento de Ilhas e Officinas. 

1-8-1934 - Designado ~ra exercer p cargo de 2~ das Officinas da Ilha 
da conceiçao da superintendencia Tecbnic,. 

14-1-1935 - Transcreve-se o mem. SE/ST. 1/35 de 14/1 19~5. 
Requereu ao snr.Director solicitando inclusao no. seu histo
rico o tempo de seviç~ que como operario limador prestou 
na Officina Auxiliar Espirito santos,conforme attestado que 
juntou,gbteve o seguinte despacho:Transcreva-se no histori
co o theor da declaraçao fornecida pelo ex Chefe da O!ficin 
AUXiliar~( 11/1/1935) 
Informaçao do snr.walter Klaes: 
Rio de Janeiro 28/2/1934 - Officina Auxiliar- certefico 
que o snr. steiing Augusto coelho, trabalhou como operario 
Ii~ador na Officina Fluctuante Espirito santo de 1/1/1911 
ate 10/7/1913. 
Retirando-se para embarcar,voltando novamente em 16/8/1920 
trabalhaddo até 1/8/19~3,retirando-se para embarcar,nada 
constando que aesabone a sua conducta { 28/2/1934.) 

1-2-1935 - Reajustados os seus vencimentos na base de 1:400~000 mensae 
na cate~oria de auxiliar techiica das Officinas da Ilha da 
conceiçao da superinten~encia dos Diques e Officinas. 

11-6-1935 - suspenso das suas funcçoes c9m perda de vencimentos afim de 
responder inquerito,do qual e accusado de ter sido encontra 
do em seu poder contendo um quadro em bailO relevo fUndido 
em broze nas Officinas da Ilha da conceiçao com o material 
desta Cia. _ 

<;..__ 



INFORMAÇAQ_ -

A Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, accusando 

o recebimento do officio nQ 1-400, de 13 de Abril ultimo, desta 

Secretaria, transmitte copia da fé de officio de Stelling Augusto 

Coelho e accrescenta que o mesmo esteve embarcado no vapor "Ingá" 

de 27 de Fevereiro de 1932 a 14 de Junho de 1934, não havendo, 

porém, referencia alguma ao combate de Itaquatiara, em 1932. 

Estando, com a presente juntada, satisfeitos os di

versos itens constantes do officio de fls. 84, passo estes autos 

ao Sr. Director desta Secção, afim de serem os mesmos submetti-

dos á consideração da douta Procuradoria Geral. 

Retardado, por accumulo de serviço a meu cargo. 

Ã' considerG4ão do Snr. Direcior Gerf1/ L,.. ct1 ~4<7vdl ~ 

a r a.ui). .&jK-z. -- -
/ hw.d · T ~ .. • .... , llj, Aa),{) r~e 108 e 

~dao dR~·~·dh ~~~--
}}irt;u 1 1'! Secçao 
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Mlnlsterlo do Trabalho, 

lndustrla e Commercio 

................. .... Secção 

• 
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• 
CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc . 7. 993/ 35 

ACGORDÃO 
Ag/CS 

• 

19 ... 3.6 .......... 

Vistos e relatados os autos do processo em que 

consta inquerito adminis Lrat ivo instaurado pela Companhia de 

Navegação Lloyd Brasileiro contra o funccionario Stelling Au

gusto Coelho : 

, 
CONSIDERANDO que o inquerito argue contra o accusa-

do , que oc cupava o cargo de Auxiliar Technico da Superintenden

ci a dos Diques e Off icinas na I lha dti Conceição , a falta grave 

prevista na letra !! do art . 90 do Dec . nQ 22. 872 , de 29 de Ju-

nho de 1933., e consistente no f acto de ter sido encontrado em 

poder do mesmo f'unccionario , qu ando se retirava do serviço, um 

embrulho contendo um quadro em baixo rel evo fundido em bronze 

nas Officinas daquella I lha , com material da ComDanhia; 

Cü:IJSIDERANDO , preli minarment e , que o processo está 

reg~lar , tendo sido observadas as I nstrucções deste Conselho ; 

CONSIDERANDO , q~anto á i mputaçã o feita , que está a 

mesma carac terisada , constando do processo a propria confissão 

do accusado ; -
CONSIDERANDO que a justifi cação apresentada pelo ac-

cusado , em àefesa ao seu ac t o, nã o encontra apoio na prova dos 

autos e está desmentida pelo despacho do Di rec tor da Empreza , a 

fl S • 72; • 

CONSIDERANDO, p or out ro lado , que a suspeição arguida 



• 

Proc . 7. 993/35 
.. 

.. 

• .. 
Jl • I 

contra a testemunha Eduardo Henrique Schornbaum não altera 

sul t ado do inqueri to , de vez que os depoimentos da.s demais test~ 

munhas esclarecem pe rfeitamente a materia dos autos; 

Resolvem os membros da Primeira Camara do Conse-

lho Nacional do Trabalho julgar procedente o inquerito, pa ra au

torizar a demissão do accusado . 

Rio de J aneiro , 10 de AEosto de 1936. 

Presidente 

Relator 

Fui presente : - Procurado1• Gera l 

Publicado "Dia rio Official" em Q..:-1 rc:i...R. cO~~ dJ> ...fCJ5(,.. 

• 
• • 
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S BF. 

1-1.493/ZG-7. 993/ 5. 

Sr. D1rector da ompanh1 de .av çNo Lloyd r s1le1ro 

~~ervulo ;Jour do 

to de Janeiro 

r n , 1 tto-vo , p os dev1do !1n , copia 

ut t1c do ccor · o rot rido p 1 r1 1r c 
' rn dest onr.elho, em n ss·o d. 10 de .p., no 

uto do proce~ o e que conr.t 1nq r1to 1n1 t t1-

vo ·1n~t ur elo por es ·r.~pr z contrc o runccion r io 

Stell1n Augu. to vOelho . 

ttenc1osa s· 
.. aço s 

(OS ALDO O 5) 

D1rector uer~l ,. '- .., cr t r1 



• 

-....... 
I 

JUNT 

Junto os presentes au»os, nesta dat , os embargos offe-

recidos por Steling Augusto Coelho á decis·o proferida ccordão de 

tl~. 90/l. 

frimeira 23 

111 Offid!ial 



FORTUNATO AZULAY 
ADVOGADO 

Rua Buenol Aires, 91 • 1°. 
Tel. 23-5097 

Rio de Janeiro 

Exmo. Snr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho . 

o 1- l 

<..J l 

, 

l'" ~ :; 

STELING AUGUSTO COELHO - por seu advogado infrá as-

sinado, nho se conformando com o Venerando Acordão desse E. Conse~ 

lho proferido no s eu processo de demis são Na 7 993/35 vêm na :fónrui 

e prazo da Lei, opOr os incluso~ emb rgos const ndo de mataria no 

comprovada com os documentos que lhe não inclusos. 

Termos em que 

. deferimento 
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ROSARIO. 115 12988 .9: 249 143 
TELEPHONE 23-5!529 

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
ENO. TELEG. "ROQUETTE" CAIXA POSTAL N. 0 1826 

CARTORIO ROQUETTE 

TENENTE CORONEL EDUARDO CARNEIRO DE MENDONÇA 
T A B E L L I A O O O 1 O ,0 O F F I C I O 

1.0 Traslado da Procuração bastante que faz Steling Augusto Coelho 

Saibam quantos este virem, que no Anno do Nascimento de Nosso Senhor, 
Jesus Christo, de mil novecento trinta seis aos - dez -

dias do mez de Novembro nesta cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro 

Capital dos Estados Unidos do Brasil, perante mim tabellíão em CartQ 

Comparec como Outorga~tte Steling C 
Augusto Coelho, solteiro , brasileiro, mRritimo, residente 8 rua do ~ 
Pro~osito 55, nesta Cidade. ~ 

~ 

reconhecido pelo proprio 
testemunhas abaixo assignadas e estas reconhecidas de mim, do que dou fé; perante 

1 4 • • 

ellas pelo mesmo Outorgante me foi dito que, por este Publico instrumento, nomeia 
e constitue seu bastante Procurador ao Dr. Fortuna to Azulay, advogado, 
inscri~to na Ordem dos Advogados sob nQ 938, solteir , brasileiro, 
c~m escriptorio á rua Buenos Ayres nQ 91, lQ, com poderes especiaes 
para promover nerante o Conselho Nacional do Trabalho embargos ao 
accordão pro~erido no proc. nQ 7993 re~erente á dispensa do outor
f ante da Oia. de Navegação Lloyd BrBsileiro, podendo assignar e re-
uerer, produzir defesas oraes, inquerir testemunhas, arrazoar, re

ceber e dar quitação de quantia que lhe ~or devida e paga na Cia. 
de Navegação Lloyd Brasileiro e perante qualquer repartição nunli
ca, revogando os or eres que par~ o mesno ef~eito ~orffir con~erido s 
ao Dr. José Calazans Lemos, livro 61, ~olhas 79 no Tabellião do 15Q 
Orficio, rati~ica os impressos e podendo substabelecer. 

< o 
t.:rj 



\ \ 

concede todos os seus poderes em Direitos permittidos, para que em nome delle Outorgante , como se presente 
fosse , possa em Juizo ou fóra delle, requerer, allegar e defender todo os u direito e justiça em quaesquer causas ou 
demanda~ cíveis ou crimes, movidas ou por mover, em que ellc Outorgante fOr Autor ou Réo em um ou outro 
fOro; fazendo citar, offerecer acções, libellos, excepções, embargos, suspeições e outros quaesquer artigos; contrariar 
produzir, inquirir, e repcrguntar testemunhas, dar de suspeito a quem lho fôr: jurar declsorla e suppletoriamente 
n'nlma delle Outogante : fazer dar taes juramentos a quem convier: assistir aos termos de inventaries c Partilhas, 
com as citações para elles; assignar autos c requerimentos, protestos, contra protestos e termos ainda os de confissão, 
louvação e desls tencia; appellar, aggravar ou embargar qualqu r sentença ou despacho, e eguir ess.es recursos, até 
maior alç da; fazendo extrahir sentenças, requerer a execução dellas e sequestres: assistir aos actos e conclUa ão, pan1 
os quaes lhe concede poderes illimitados; pedir precatorias; tomar posse; vir com embargos de ter eiro senhor e possui
por; j~ntar documentos e torn,al-os a receber; variar de acçõcs e intentar outrns de novo, podendo substabelecer este 
em um ou mais Procuradores, e os substabelecidos em outros, ficando-lhes os mesmos poderes em vigor e revoga
los, qu.erendo, seguindo suas cartas de ordem e avisos particulares, que sendo preciso, serão cortsiderados como parte 
deste. E tudo quanto assim fOr feito pelo seu dito procurador, ou substabelecido , promctte haver por valioso e 
firme, reservando para sua pessoa toda a nova citação, Assim o disse do que, dou ft!; e me pedi este instru-
mento , que lhe li, acceit e assigna com as testem \mhas que a t~do estiveram presentes, sobre estampilhas de 
2$200, sello rixa e de ducação. Eu, Jose de Alencar Tostes, judan
te, a escrevi, :perante o Tab. Eduardo Carneiro de Mendonça. ' , E
duardo Carneiro de Mendonça, Tabellião, a subscrevi.- STB ~G S-
TO COELHO.- José ~ enha Fernand - Oswaldo G. Passos.- S s 
mil duzentos reis~tilizados ~1 je, :por , eu, 

Tabellião - ~ Az' z~;;:>;;?::Z .:> ?/- l:._ 

a subscrevo e as signo em :pu1)lico e raso. 

F. 8$ 
s~ 
lOl2 

e--J? »n te~t::/")~ da verdade, 

d~~~ ~:?7' 

Bste traslado oaa pata sello ex-vi do arí. SO § 12 do Decr. o. 17.538. de 10 de Notembro de 1926 



FORTUNATO AZULAY 
ADVOG ADO 

Rua Buenos Aires, 91 - 1°. 
Tel. 23-5097 

Rio de Janeiro 

E. S. N. 

Por embargos ao Aoordão proferido por \ 

esse Egregio Conselho no Processo 

7. 993/35 entre partes a CIA. DE NAVEGA 

ÇllO LLOYD BRASILEIRO e STELING AUGUSTO 

COELHO 

diz : 

STELING AUGUSTO COELHO - como embargan 

te 

contra 

CIA. NATinAÇÃO LLOYD BRASILEIRO - como 

embargada 1 por esta e na melhor forma 

de direito. 

lQ Provará - que os presentes Bmbargos ventilam e provam mataria 

nova oom documentos que atestam ser o Embargante 

homem de oonduta inataoavel até hoje e que é incon

gruente a sua despedida por pretender sair da Ilha 

oom um quadrinho de intimo valOr, fabricado por ele 

Embargante oom material imprestavel da Oi • (sooata), 

áto esse ao demais praticado sem intenção dolosa. 

2i Provará - que o Aoordão embargado resolveu julgar procedente o 

inquerito administrativo promovido pela OIA. NAVEGA

ÇÃO LLOYD BRASILEI~O para autorizar a demissão do 

Embargante que contava ao tempo da demissão1 11 anos 

6 mezes e 2 dias de servi o efetivo_na Oi 

da, pelo que se procederam ás formalidades 

taras para despedida de empregado em oasos de tal na-

tureza. 



32 Provará - que a demissao do embargante foi fundamentada 

" falta srave " prevista na letra a do ART. 90 d 
li 

DEO. 22. 872 de 29 de Junho de 19331 e consistente no 

fáto de ter sido encontrado em poder do mesmo funcio

nario , quando se retirava do serviço, um embrulho, 

contendo um quadro em baixo relevo fundido em bronze 

nas Oficinas da Ilha, com material da Companhia'1 (sic

Acordao embargado ) . 

4i Provará - que são estes os fundamentos do Acordão : 

~) De que consta a confissao do acusado. 

b) Desmentido pelo Diretor da Cia. embargada (fls.72) 

de que o quadro 11 ceia do senhor " nao foi oonfeo

oionada para ele Diretor, ao contrario do que al -

gou o embargante. 

~) De que a suspeição (aliás provada e reconhecida ) 

contra a testemunha acusadora Eduardo Henrique 

Shornbaum, não altera o resultado do inquerito de 

vez que o seu depoimento é corroborado pelo das 

demais testemunhas. 

Entretanto, 

5i Provará - que tais fundamentos do Acordão embargado são frageis 

e insubsistentes porque estão em contrario á prova 

dos autos e a' analise mesmo profunctoria que do 

caso fizesse o Egregio Conselho julgador no determi

nar a punição do áto cometido pelo emb rgante. O áto, 

como foi qualificado de furto( falta grave ), para 

s er imputavel ao seu autor era preciso que á sua pr 

tioa concorresse - o dÓlo , isto é, a vont de de come• 

te-lo como ação criminosa. 

De fáto : 

Ga Provará - que o considerandum por nós assinalado no 48 Provará 
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com a letra ~ ( confissão do acusado ) é desmentido 

pelo da letra E• Si o embargante declarou no seu 
I 

depoimento que fabricara o quadro " Ceia do senhor " 

com material imprestavel da Oia. (socata ) p r pre

sentear o Diretor da Cia., como conoluir que ele con

fessou a acusação de que o navia furtado ? 

Do depoimento nâo consta confissão do áto imputado 

como falta grave. A acusação versa sobre a retirada 

ilicita, intencional de um objéto com que se locuple

taria o embargante. 

Entreta.ntoJ 

o que se infere das declaraçoes do acusado é a reação 
I 

mais violenta a injusta aousação,o que é corroborado 

ainda pelo de outras testemunhas de que : 

" ouviram o acusado declar r que a uel 
uadro se destinava ao Gabinete do Dire 

t or (~efeitorio anexo ) "• 
Depoimento da Testemunha 

B de mais duas outras testemunhas , que 

" não sabe de oiencia prcp ia aue A 
ceia tenha sido fabrigada com materill 
da gompanh~ª • etc . 
Testemunhas de fls . 51 a 53 e de fls. 
56 a 57. 

7~ Provará - que de tal fÓrma está fÓra de qualquer alcance legal 

r~pressivo ou punitivo um áto do qual não existe ne

nhuma prova de sua intenção dolosa. Ao contrario : 

Existe prova de que não seria virgem na Empreza o 

fáto de um operaria fabricar um pequeno objéto artis

tioo e entrega-lo para ornamentação de algum depen

dencia da Cia. 

( Vd. depoimento do proprio acus dor Eduardo Henrique 

Shornbaum a fls . 45 a 49 ) . 



Por este fáto provado e por um raoiooinio no 

verá tambem oomo o Embargante não pÓde pagar 

o expediante de sua defeza anterior a estes embargos, 

imputando ao Diretor o favor de receber o presente 

do quadro " oeia do senhor " oomo relatado fioou ab 

initio do processo. É intuitivo e evidente que o Di

retor não se iria tornar socio do áto imputado como 

fundamento da demissao do embargante. 

O que se nao póde porém negar é que o Emburgante nao 

roubou, não teve absolutamente a intenção de locuple

tar-se com objétos da Cia. embargada. 

Si a declaração do Snr. Diretor da Empreza a fls. 72 

é de molde a não decidir o processo completamente a 

favot do embargante - e nem o poderia ser - tambem 

ela não pÓde ser tomada no sentido que o faz o Aoor

dão embargado isto é - de desmentido á afirmação do 

embargante . O Diretor não podia saber si o Embargan

te tinha ou não a intenção de presentes-lo ornamen

tando o refeitorio anexo ao Gabinete. 

Provas ha de ãnexistenoia do elemento doloso. A fa

vor deste elemento nenhuma, nem sequer a presuntiva; 

pois quem trabalha ha 12 anos numa Cia. sem uma re-

preensão, e com ordenado de mais de um oonto de reis ----
não se vai macular com a apropriação indebita de um --
objéto de 50$000. Exemplo mais vigoroso ainda de nos-

sa asserção é já ter o Embargante entregue na Compa

nhia objétos confeccionados na Ilha e " que o mate-

rial empregado nessas ceias er~e propriedade da Cia. 

-...-.- -- "-A""Ç'""'-.-v 'V '-"~ ~~·o"' ""V \AVt'V~.I.·Vy e sim 

da" s ooata" ou seja
1
das aparas , das sobras do mate-

rial usado; e que o de alumínio foi o de panelas ve

lhas encontradas no aterro " ( Depoimento da teste

munhas a fls . 58 a 59 ) • 
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8~ Provará - que nestas condições é ridicula e malevola a impu

tação de falta grave dada ao embargante - operaria 

exemplar de mais de 11 anos de trabalho na Companhia 

com uma folha de serviços 6tima ( Does. juntos ). 
, 

9i Provará - que o valOr unico do objeto era somente o trabalho 

manual do Embargante pois o material era o impresta-

• vel . Manter o Aoordão embargado seria firmar a impu-

tação de falta grave ao áto de um empregado que de 

papeis da cesta do lixo conseguisse fazer um bonito 

boneco que poderia ser até pintado J Precisamente a 

mesma coisa; e nehuma Empreza se atreve~ia a punir. 

lOi Provará - mais , que neste processo apenas se criou uma situação 

vil de perseguição ao operaria exemplar. As teste

munhas que nele depuzeram subordinadas da testemunha 

denunciante Eduardo H. Shornbaum, não podiam depOr 

doutra forma . Assim mesmo , nenhuma delas afirmou que 

o Embargante t i vesse intenção de roubar a "ceia do 

senhor". 

~ um crime da justiça subverter a intenção do áto. 

Transformar o áto nobre em áto vil . 

E si á Justiça comum não é licito transmudar inten

ções , praticando ainda o ia dubio pro réo, mais ainda 

releva o principio na Justiça social de manutenção 

do operario no seu trabalho que exerce no mesmo local 

ha mais de 10 anos por um caso tão infimo que custa 

crêr alguem o tivesse qualificado de f l&ta grave. 

112 Provará - ainda que - si o Dec. 22 . 872 de 29 de Julho de 1933 

mantem a estab• lidade do empregado da natureza do em-

bargante nos casos de mais de lO anos de serviço efe

tivo , é evidente que a quebra desse principio é uma 



I' 

verdadeira punição cuja doutrina e 

de Direito Penal . 

Assim, vejamos o que diz a nossa melhor 

respeito da intenção na pratica de átos puniveis : 

Finalmente, 

" Si etimologicamente a intenção é a 
direção da vontade para um fim (tende
re in) , em mataria penal, consoante a 
doutrina dominante, é a direção da von

tade para a ação incriminada "• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
" Entram, a constituir o dolo, no con
ceito legal , o elemento etico ou moral, 
isto é, a má fé, o conhecimento do mal, 

e o elemento juridico, a direção da 
vontade para o resultado criminoso. 

Temos assim no dólo, além da má fé, a 

voluntariedade compreendendo não só o 
acto como as consequencias, isto é, 
querido deve ser 1todo o conteÚdo do 
delicto e das suas cirounstancias; por 
outra, a voluntariedade deve abranger 
todos os elementos constitutivos des
critos pela lei na qualificação do de

lioto "• 
( GALDINO SIQUEIRA - I VOL. pags. 296 
e 297 - Direito Penal Brasileiro ). 

" Não se presume por direito o dÓlo e 
a má fé , senão naquele que costuma pra
tica-los , pois sempre se presume o me

lhor e o honesto "• ( BRASIL ACORDÃOS 
VOL. V pg. 48 ). 

122 Provará - que consoante a Jurisprudencia de que é paradigma o 

Aoordão supracitado, os presentes embargos vem traze l 

os seguintes documentos atestatorios de um continuo 

bom proceder 

DOC. I - Atestado passado pela Diretoria de Maquinas 

do Arsenal de Marinha de que o embargante 

" deu sempre provas e cabal cumprimento 

nas suas obrigações , profissão compor-
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DOC. II - Publica forma conferida com o original de Ca

derneta de Matricula da Capitania do Porto do 

Rio de Janeiro e aonde consta ininterruptamen

te a Habilitação - bastante e Conduta - bOa 

do Embargante desde 1918 a 1934. 

DOC.III - Carta da Companhia Nacional de Navegação Cos

teira onde o h1nbargante se colocou depois da 

ilegal e injusta demissão que sofreu no Lloyd 

Brasileiro, sendo aceito de Ótima vontade na

quela CompanhiR, apesar da ficha de desonesti

dade que uma intriga bem arquitada consum ra 

no Lloyd Brasileiro. 

Diz este documento passado ha um mez, que 

STELLING AUGUSTO COELHO trabalha na Companhia 

como maquinista , 

11 demonstrando sempre bOa conduta " 

139 Provará - que é de elementar compreensão ser o Embargante 1~ 

homem honesto e trabalhador encanecido no trabalho e 

" no sustento da família e por este processo atirado a 

lama por um motivo futil . 

142 Provará- que ~ Egregio Conselho cabe nessa conformidade resta

belecer a J ustiça, recompondo a moral abatida do Em-

bargante , com sua reintegração no posto que ocupava 

como aliás já foi proposto a fls . 73 a 74 em informa

ção prestada no procenso pelo Snr. 2~ Oficial e man-

dando indeniza-lo na forma da disposição lega v.igen~ 

te pelo tempo em que esteve fÓra da Companhia duran-

te o transcurso do presente processo. 



É a Justiça que se espera desse Oolegio 

Integres que é o Egregio Conselho Nacional do 

• 
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----- "~iatricula do pessoal feita em vinte e seis de Setem-
, 

bro de mil novecentos e doze, na forma do rtigo quatrocen-

tos e vinte do Decreto nwnero seis mil seiscentos e dezese-

te, de vinte e nove de Agosto de mil novecentos e 

mero treze mil seiscentos e <luinze • - Nome: - STELLING 

GUSTO COELH.O • -- Filiação: - Filho de Thomaz Augusto Coelh ; 

Nacionalidade:- brasileiro;- Naturalidade - Minas Oeraes; -
.. 

Idade - vinte e um annos;- Cor branca;- osto oval;- Nariz, 

re,Q;ttlar;- AssiQ;natura do matriculado:- (a)- STELLING UG S 'O 

COEUIO. -- Sinaes:- Cabellos pretos;- Olhos castanhos;- B r-

ba raspada;- Estatura regular;- Estado solteiro;- Residenci 

rua da Sa~de, cento c sessenta e nove.- Profissio:( estavam 

riscados os dizeres "Sub-Ajudante Alachinista") .- Signaes: .!. 

di"o,Si naes particulares: - 22 Machinista - digo, Primeiro 

Machinista • - (Assi~natura illegivel ) • - Secrefaria da a-

pitania do Porto - Rio de Janeiro, 16 de Fevereiro de mil n -

vecentos e dezoito .-0 Capitão do Porto , (assignatura illcg -

vel ) .-O Secretario, (assigna·tura illegivel ) • - (Sobre 

I 
uma estamoilha federal, devidamente inutilizada, do valor d 

quinhentos reis, estava o carimbo seguinte ): - "Capitania 

do Porto da Capital e Estado do Ri o de Janeiro.- Fevereiro, 

dezeseis - mil novecentos e dezoito " • ---( Em tinta car-

oooo----oooo---ooooo----oooo----oooo----oooo----oooo----ooo-



carmin, estavam os dizeres ): - "L. 68 .- Primeiro .M.acha."-

---------------- "ATTBSTADO: - Numero 1 - Habilitação - Bas-

" tante;- Concucta - Boa ;- Assigna tura do Capjtio do Porto, -
da ta e logar: -Rio, dezeseis- q uatro- novecentos e dezoito. 

(Assignatura illegivel ) • -- ATfESTADO: - Nwnero 2;- IIabili 

ta .;o - Bastante; - Conducta - B~a; - Assignatura do Capitio 

.do Porto, data e loga r: - Rio, doze - doze - novecentos e de-
. 

zoito .- ( Assignatura illegivel) •. -- ATTESTADO:- NuJJtero 

3 - Hab ilita çio - Bastante; - Conducta - B~a; - Assignatura 

do Cap itio do Porto, data e lo Q;a r: - Rio, dezescte - cinco -

novecentos e dezenove .- ( Assignatura illegivel ) .-- ATTES-

TADO - Numero 4 ; - Habilita çio - Bastante; - Conducta -

n~a; - As sio-natn ra do Capitão do Porto, data e loga r: - Dez -

sete - vinte e oito .- io de Janeiro.- ( Assignatura ille-

g ivel ) • -- ATTESTADO : - Nmnero 5 - Hab ilita ção - Bastante; 

Conducta - b~a • - Assignatura do Capitão do Porto, data e 

loga r: - io, quinze - oito - novecentos e vinte e oito .-

( Assignat ura illeg ivel ) • ATTESTADO: - Nwnero 6 - Habi-
... 

litacio- Ba stante; - Conducta- Roa • - Assi.natura doCa-

p itão d o Porto, da ta e loga r: - Sete - doze - vinte e oito .

Rio de Janeiro .- ( Assig natura illegivel ) " 

" ATTESTAOO: - Numero 1 - Habilitação - Bastante;- Conducta 

b;a; - Assignatura do Capitão do Porto, data e log ar: - On-

o----oooo----oooo----oooo----oooo----oooo-- - -oooo----oooo--
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Onze - um - vinte e nove .- ( Assignatura illeg ivel ) 

TEST.tiDO: - Nwnero 2- Habilitação - Bastante; - Conducta 
, 

ssignatura do Capit;o do Porto, data e logar: - vinte e 

uatro - vinte e nove.- io de Janeiro .- ( ssignatura ille 

givel ) • -- AT'fESTADO:- Numero 3- Hab ilita ção- Bastante; 

Conducta - B~a; - Assi natura do Capitão do lorto, 

ga r: - Rio, seis - nove - novecentos e vinte c nove .- ( s-

signat~ra ille~ivel ) • --- ATTESTADO: - Nume ro 4 - Habilita 
N A 

çao - Bastante ;- Conducta Boa; - ssignatura do 

to , data e loga r: - Rio, vintcc quatro - cinco - novecentos 

trinta .- ( Assignatura illegivel ) • TTESTADO: - Numero 

"' 5 - Habilitação - Bastante;- Conducta - Boa;- Assignatura do 

Capitão do Porto, data e loga r: - ~io, dez - ires - noveccn-

tos c .- ( Assi, natura illeo-ivel). -- TTEST-

DO : - Numero 6 - Habilitação - Bastante;- Conducta - B~a; -

Assignatura do Capitão do lorto, data e lo ~ ar: - Rio, cinco, 

dois - novecentos e trinta e dois .- ( Assignatura illegi-

vc 1 ) " • --------------------==·· " ATT ~STADO : - Numero 1 - lia -

bilitação - Bastante; - Conducta B~a .- As signa tura do Ca-

itão do Porto, data e loga r: - Qio, vinte e sete - dois -
. 

novecentos c trinta e dois • -(a): - Velloso . --- A 'I TESTA-

' 

r-

DO : - Numero 2 - Habilita ção - Ba stante;- Conclucta - B~a .

Assignatura do Capitão do Porto, data e loga r: - Rio, quatorze 

I 
oooo----oooo----oooo----oooo----oooo----oooo----oooo----oooo-



qua1orze de seis de mil novecen1os e 1rin1a e qua1ro • 
--====~------

C. T. C. ( Ass ·i g na1ura illeg ivcl ) n - E -----------• ===== o 

que se con1inha em as par1es que me foram a pon1adas de Cader-

ne1a Ma1ricula da Capi1ania do Por1o do Rio de Janeiro, nu~ 

mero 1reze mil seiscen1os c quinze (13.615) ~ per1encen1e a 

S 1 c 1 1 i n g A u .u; u s 1 o_ C o e 1 h __2_6 que me f o i a p rle-

sen1ada, e cujas par1es apon1adas, · por me haver sido verbal-

men1c solici1ado , bem e fielmen1e fiz ex1rahir a presen1e pu-
, . 

blica forma que conferi e achei cer1aj- subscrevo e assigno 
, 

em publico e raso 1 em o meu car1orio 1 a rua do ~osario,nu-

mero cen1o e 1rin1a e qua1ro , nes1a Cidade do Rio de . Janeiro, 

Capi1al Federal da Republica dos Es1ados Unidos elo Brasil,-

aos dezese1e ( 17 ) dias do mez de Novembro do anno de mil 

novecen1os e 1rinta 

,-Í:'•Z,.p· .(.,,4 l,•,v' ~ ' ' 

/~- .. -~ -
~-----

-
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CLARO que o Sr. Stellin~ Augusto Coelho, trabalha 

neste Companhia, como :rmchinista, de.nxmstrando sempre bÔa condu.cta e 

constando do nosso fichario · as seeuintes ennotaçÕeat 

Admi ttido em 13/8/192c:i como linedor, sahindo em 6/12/9 
" " ~rl928 • machiniate do Itapagé sahindo 
• • l V Vl928 " u . • Bloco • 
~ - ·~ 18/5/1929 ~ ~ '! Fidelense ! 

• 6/9/1929 ~ ' ~ • Bloco , ~ !! 
" '! 10/l/1930 ~ ~ ~ Itamaraca '! 

~ 24/5/1930 ~ " ~ - Bloco ~ ~ 
" ~ 2&/6/1930 " u ~ Itapuca ~ ! 

~ 16/3/1931 " " wzr~ n/Offic inaa tt. ~ 
" 11 1/A/10~~ .... li! do Bloc.o • _..., 

Ciaa Na I. Nav. Costeira-



IN F O R 

St ling Augusto Coelho, ccusado no inquerito adminis

trativo constante destes autos, não se c nform-ndo com deci o 

proferid pela Primeira Camara do Conselho Nacion 1 do Tr b lho 

no accordão de fls. 90/91, tferece ·' mesm as r zões d embar-

gos de f'ls. 95 seguintes, dent.ro do prazo regulament • 
N forma da praxe seguid por est epartição, pro-

ponh seja concedido vista do presente proc sso C mpanhia de 

N vegaç · ~oyd Brasileiro, nest ecret· ria, pelo 10 

di s, a fim de que presente aos alludidos embargos 

ç o que entender. 

p~~3 ~~- dl'e/.'/H' I F/1, 

1• Official~ . ~ · ~~\ 
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JUNTADA 

,., 
Junto, nesta data , aos presentes autos , as razoes 

de embargos offerecidas pela Cia. de Navegação Lloyd Bra

sileiro. 

Rio , 20 de Fevereiro de 1937 



'") 
I 

-

ela mb rgada - companhia 

ção Lloyd Brasileiro. 

Nao canse iu o mbargente com seu longo rrasoado 

de fls . g5 a 102 destru r o fund~entos em ue se baseiou 

a Egregia la. C mara para julgar procedente o incuerito con-

-tr elle instuurado, para utorizar sua demis ao . 

Pelo contrario, insist na confissão, procurando , 

entretanto, attribuir ao material de ue se apropriou inde-

bitamente, valor infimo, cheg ndo comparal-o p peis inu-

teia atirados a cesta de lixol No emtanto o terial er 

bronze cujo preço bem deve conhecer o Embargante. demais 

mataria alguma nova contêm os embargos e os documentos 

elle annex dos, m ros attestados de tempo de serviço n da 

tem a vêr com o facto . 

ssim sendo espera a mb rgad que sejam despres -

dos os embargos e mantida o accard-o de fls . 

J U TI 



- I N F O R M A Ç Ã O -

A Companhi a de Navegação Lloyd Brasileiro, nos ter

mos da legislação vigente , remetteu á anreciação de ste Conselho 

o inquerito administrativo instvuredo contra Ste l ling Augusto Co~ 

lho. 

Em sessão de 10 de Agosto do anno pas sado (accordão 

de fls . 90/91, publico no "Diario Official" de 21 de Outubro do 

t esmo anno ), a Primeira Camara do Conselho Nacional do Trabalho , 

resolveu julgar nrocedente o alludido inquerito , pare autorizar 

a demissão do accusado . 

Com essa deci são , porêm, não se conformou Ste1ling 

Augusto Coelho que, na forma do § 4g, do art . 4Q, do R gulamento 

ap rov~do pelo Decreto nQ 24.784, de 14 de Julho de 1934, offer~ 

ce á mesma as razões de embarFos de f l s . 95 usgue 102, bem como 

documentos de fls . 103 a 106. 

Se~indo a praxe edontada por este Conselho, conce

deu-se vista do presente processo á Companhia de Nav çração Ll oyd 

nara que apresentaose contestação aos já mencionados 

embargos, o que Óra faz no àocu11ento appense o a fls . 109. 

Com a juntada da contestar'ão da embargada , fica este 

condições de ser submettido é 

rAzão por que passo-o ás mãos do 

Off . Adm. Classe "K" 

tio ~O~BU<> '_/-

$uct;u; cf/~~-cr C'L~ 4/~-
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MINISTERID DO TRABALHO , 
INDUSTRIA E CDMMERCID 

CONSELHO 

Proc . 7.993/35 

C. N. T. · 25 

NACIONAL DO 

ACCORDÂO 
... ....... l.a.. Seoçào Ag/CS 

19 .... 3 7 

Vistos e relatados os autos do processo em que são 

nartes: Stelling Augusto Coelho, como embargante, e a Companhia de 

Navegação Lloyd Brasileiro, como embargada: 

Considerando que a Primeira Camara, por sentença de 10 de A 
gosto de 1936 - accordão publicado no "Diario Official" de 21 de Ou 

tubro seguinte - julgou procedente o inquerito administrativo inata~ 

rado pela referida Empreza contra o funccionario Stelling Augusto -

Coelho, para autorizar a respectiva demissão, attendendo a que ficou 

perfeitamente provada , por confissão do proprio accusado, a falta -

grave cont ra o mesmo arguida, e consistente no facto de t er sido e!!_ 

centrado em poder daquelle funccionario, quando se retirava do ser-

viço, um embrulho contendo um quadr·o em baixo relevo, fundido em -

bronze, nas officinas da Ilha da Conceição, com material da Empreza; 

Considerando que a essa decisão offerece embargos o accusado, 

com assento no § 4Q do art . 4Q do Regulamento approvado pelo Dec. nQ 

24.784, de 19._, 4 , tendo sido di tos embargos apre c;entados dentro do pr!_ 

zo legal, nos t e rmos do § 9Q do citado art . 4Q; 

Considerando, ~meritis, que o embargante pleitea a reforma 

do accordão de fls. 90, sob o fundamento de que , no processo, por 

falta de configuração à.e elemento intencional e doloso, não ficou pr.2, 

vado tivesse elle furtado o quadro , tanto mais que , quem, como o em

bargante, trabalhara havia 12 annos, sem uma reprehensão e com orde

nado de mais de conto de reis, não se iria maculur com a apropriação 

indebita de um objecto de 50$000 (cincoente mil reis), accrescentan

do, ainda , que o quadro fora fabricado com material imprestavel, do 

mesmo modo que os anteriores , a que se refe re a testemunha de fls. 
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fls. 58/59; 

Considerando que, bem estudados os elementos dos autos, im

põe-se a conc lusão da manifesta improcedencia dos al'gumentos addu-

zidos pela embargante ; 

Considerando, com effeito, que não cabe na espccie a pesqui 

za do elemento intencional e da fei :ão criminal do acto praticado 

pelo embargante, por isso que provado ficou que o quadro foi con-

feccionado com material da empre.za e que o embargante conduzia, um 

embrulho, no momento em que se retirava do serviço, e, mais, que a 

confecção do quadro nã.o e1'a permittida , tanto que , no momento da a 

prehensã.o , o embargant e pretextou tratar-se de um modelo (de madei 

ra) ; 

Considerando, por outro lado , que no processo inexistem ele 

mentos em favor da allegação de que o 1nate r ial empregado na fabri

cação do refc. rido quadro era identico ao que a testerrmnha de fls. 

58/59 diz ter sido empregado nos anteriores , isto é , aparas, soca

ta. Aliás , o proprio embargante só a r-ora invoca essa circumstancia; 

nenhuma referencia lhe fez no memorial de fls . 21, no depoimento 

fls. 26 e, finalmente, na defesa de fls . 60; 

Considerando, assim , que os embargos não lograram destruir a 

prova produzida no inque rito , que convence de haver elle praticado 

acto de improb i dade que o tornou incomp <· tivel com as funcções que e-

xercia na Emp reza; ""1í • ! 
{' 

~ 
• Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, 

reunidos em sessão plena, rejeitar os embargos oppostos por Stelling 

Augusto Coelho. • 
Rio de Janeiro , 22 de Abril de 1937 

Relator 

Procurador Geral 
I 

Publicado n Of'f1cial 11 
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FORTUNATO AZULAY 
ADVOGADO 

Te!. 23-5097 

Rio de Janeiro 

Exmo. snr. nr. ~nistro do Estado do Tra~alh~ Industria e 

comercio. 1 

STELING AUGUSTO COELHO - ex-funcionaria das of' 

cinas do Lloyd Brasileiro, vem nos termos do § 1~ do Art. 5 do 

Decreto 24.?84 de 14 de julho de 1934 - que aprovou o novo regw 
I 

lamento do Conselho Nacional do Trabalho e previu o oaao de Re-

curso á V.Excia., vem requerer a reconsideração do respeitavel 
I 

acordão daquele Conselho, publicado no Diario Ofic.ial de 3 de j 

lho de 1937, que, rejeitando os embargos opostos pelo requerent~ 

manteve a sua demissão da Companhia de Navegação Lloyd Btasilei 

e efetivado em lO de agosto de 1936. 

Os motivos de direito, de equidade e de humaniQ 

de, que prevalecem para reforma que V.Exoia. certamente fará d 

injusto e irrefletido acordão recorrido, são os seguintes : 

1 . O Requerente STELING AUGUSTO COELHO - funoion 

das oficinas do Lloyd Brasileiro e com 11 anos, 6 mez 

e 25 dias de serviço efetivo na companhia, foi demiti 

em virtude de inquerito administrativo instaurado por 

o indiciado certa vez saíra do caes da ilha com um pe 

no embrulho que continha um quadrinho em bai~o relevo 

( "A Ceia do Senhor" ). 

No inqueri to '{administrativo procurou-se demonstrar que 



/ 
.? /.J cf cf y\:,.. 
ilr / ;a 

t:.f5. 

I • 



tal quadro havia sido fabricado nas oficinas e com ma

terial da Companhia, sendo proíbida a retirada. 

2. Demitido o Hequerente pela qualificação de"fal

ta grave" ( letra~ do Art. 90 do Dec. 22.872 de 29 de 

junho de 1933 ) foi o inquerito administrativo julgado 

procedente por Acordão da 1~ Camara do Conselho Nacio

nal de Trabalho - de 10 de agosto de 1936. 

Foram opostos embargos ao Acordão no prazo e 

na forma regulamentax, e que foram rejeitados por Acor

dão do Conselho pleno de 22 de abril de 1937 ( Publica

do no Diario Oficial de 23 de julho de 1937 ). 

3. t inexplicavel a perseguição de que foi vitima 

o Requerente que tem um folha de comportamento exem

plar em mais de 11 anos de serviços ao Lloyd, conforme 

foi provado nos Embargos ao Acordão pela juntada de 

sua caderneta Profissional aos autos ( Por Publica For

ma conferida com o original no proprio Conselho ). 

Denunciado por um seu rival de serviço na Ilha, 

o indiciado sempre declarou que o pequeno quadro " A 

Ceia do Senhor 11 se destinava a ser presenteado ao Di

retor da Companhia para o seu refeitorio, fáto que não 

seria virgem, pois muitos objétos de ornamentação de 

dependias da Ocmpanhia foram feitos nessas condições, 

conforme o declarou o proprio acusador a fls. 45 a 49. 

Duas testemunhas declararam que 11 não sabiam 

de ciencia propria, tivesse àido o quadro fabricado 

com material da Companhia " ( fls. 51 a 53 e 56 a 57 ) 

e outra declarou " que o material empregado no <:padro 

foi retirado da socata, ou seja, das aparas, das sobras 

do material usado; e o de alumínio foi o das panelas 

velhas encontradas no aterro " ( fls. 58 a 99 ). 
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4. O processo que tem o N2 7. 993/35 - foi julgado 

pelo Conselho com absoluta desumanidade, com um exagero 

maldoso, raro e exdruxulo e uma falta de direito e eq~ 

dado incompreensíveis e sómente explic vais porque o 

procurador adjunto , desejoso do manter orgulhosamente 

um parecer anterior , preferiu não) atentar ás H zões dos 

Embargos que foram opostos ao Acordão. 

A desumanidade e falta de equidade saltam a 

olhos vistos : Porque com os seus dotes de capricho 

e habilidade o empregado fizera um quadro que vale 

uns 50$000 no maximo e com material imprestavel - cha

ma-ao a isto falta grave e não sePleva em con~ideração 

quasi um lustro de serviço exemplar e ininterrupto na 

Companhia. Não houve jamais improbidade como quer o 

Conselho Nacional de Trabalho. 

Nenhum furto foi cometido; todo o valor do objé

toéa habilidade qom çp.e foi confeccionado, sendo nulo 

o valor material. 

O erro de direito é condenar por presunção. Si 

o indiciado alegara que pretendia presentear o quadri

nho ao Diretor da Companhia e embora este o negasse 

como nego1~ no processo , não se póde afirmar que era 

mentir • t um áto de vontade que ninguem pÓde desmen

tir porque é de conciencia intima. Nem se atentot~ ao 

principio universal de direito punitivo : " In dubio 

pro reo ''. 

5. O Requerente que atualmente é funcionario exem-

plar da Companhma Navegação Costeira ( conforme o pro

vou com documentos juntos ao Processo no Conselho ), 

pede a st~ Reintegração no Llold~ Brasileiro - e a in

denização dos aalarios atrazados 
------~~--~--~~~~~~==~~· 
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6. O presente Recurso merece provimento de V.Exoia, 

pois o Conselho Naoianal de Trabalho, perseguindo oomo 

perseguiu o Recorrente e interpretando fâlsamente a 

letra a do art. 90 do Deo. 22.872 de 29 de junho de 

1933, tornou o seu Aoordão passival de Reforma nos ter

mos da letra b do art. 5 dp Deo. 24.784 de 14 de julho 

de 1934. 

Termos em que, o Hequerente 
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lHO nE .T A.NElHO 

12988 T'~ E~' Eduardo Earneíro de· Mendonça 
'1' A H F. I. L I Ã O 

do 10? Officio de notas desta Cidade do Rio de Janeiro, Capital doa Estados Unidos do Brasil, 
successor do Dr. João Roquette Carneiro de Mendonça 

Certifico que revendo o livro N? - 249 - de procurações nelle a fi 
• 

- 143 - consta o instrumento seguinte: Estados Unidos do Brasil. 

Procuração bastante que faz steling Augusto Coelho 

Saibam quantos este virem, que no Anno do Nascimento d Nosso Senhor Jesus 

hristo, de mil novecentos trinta seis aos - dez -
dias do mez de Novembro nesta cidade de S. S bastião do Rio de Janeiro, 

Capital dos Estados Unidos do Brasil, perante mim tabellião, comparece meu Cartg 

como Outorgante 

steling Augusto Coelho, solteiro , brasileiro, marítimo, residente á 
rua do Proppsito 55, nesta Cidade. 

reconhecido pelo proprio das duas 

testemunhas abaixo assignadas e estas reconhecidas de mim, que dou fé; perante 

ellas pelo mesmo Outorgante me foi dito que por este Publico instrumento, no111eia 

e constitue seu bastante procurador ao Dr. Fortunato Azulay, advogado, ins 
cri:pto na Ordem dos Advogados sob nQ 938, solteiro, brasileiro, com 
escriptorio á rua Buenos Ayres ng 91, lQ, cor poderes especiaes para 
prom9ver perante o Conselho Nacional do Traba~ho, embargos ao Accor
dão Fro~erido no processo ng 7993, re~erente a dispensa do outorgan
te da Cia. · de Navegação Lloyd Brasileiro, podendo assignar e reque
rer, :produzir de~esas oraes, in~uerir testemunha ~ , arr,zoar, receber 
e dar ~uitação de ~uantia ~ue lhe ~or devida e paga na Cia. de Nave
gação Lloyd Brasileiro ou perante ~ual~uer repartição publica, revo
g~do os :poderes ~ue para o mesmo effeito ~oram coiú'eridos ao Dr. Jo
se Cala zans Lemos, livro 61 fls. 79 no Tabellião do 15Q Officio, ra
tifica os i mpressos e :podendo substabelecer. 



concede todos os poderes em Direito permittidos, para que em nome delle Outorgante , como se presente 

fosse ,possa m juizo ou fóra delle, requerer, allegar, defender todo o seu direito e justiça, em quacsquer causas ou 

demandas cíveis ou Crimes, movidas ou por mov r, em que <?Jle Outorg-mt fôr Autor ou Réo m um ou outro 

fôro; faz ndo citar, off rccer arçO , libellos, xrepçôcs, mbargos, suspciçOes utros qua squer artigos, contrarinr, 

produzir, inquerir c reperguntar testemunhas, dar d, su peito a quem lh'o fõr; jurar deci. oria c suppletoriflrncntc 

n'alma clclle Outorgant ; fazer dar tacs juramentos a qu m onvier; assistir aos t rmos d In v ntarios e Partilhas, 

com as citações para clles; assignar autos e requerimentos, protestos, contra prol stos e t rrnos ainda os de confiss o, 

louvaçno c drsistencia; llppcJlar, aggravar ou embargar qualquer sentcuça u d pncho c seguir estes recursos at • 

maior alçadn, fazer extra h ir sentenças, requerer a exccusi1o d •lias e qu stro; nssi~tir aos a ·tos d conciliaçao, para ()S 

quaes lhe concede poder s illimitados; pedir Precatarias; tomar pos c; vir com embargos ele terceiro seuhor c possui

dor; juntar documentos e torna-los a receber; variar d acções e intentar outras de novo, podendo substabelecer esta 

em um ou mai Procuradores e os &ubstah tecidos em outros; ficando-lhes os mesmos poderes em vigor; e revoga

los, querendo, seguindo suas cartas d ordem e avisos particulare ', que s nclo pr ciso, serao considerados como part 

desta. E que tudo quanto assim fizer o seu Procurador, ou substabelecido , p1 omette, haver por valioso c l'irme, 

reservando para sua pessOa toda a nova citaçao. A sim o disse , elo que dou fé, e me pedi stc instrumento, 

qu Ih li, a ceit e assigna com as testemunhas que a tydo estiveram presente, sobre e~tnmpilhas de 
2$200, sello rixa e de Educação. Eu, Jose de Alencar Tostes, ajudan
te, a escrevi :perante o Tab. :Eduardo Carneiro de Mendonça. E eu, E-
duardo Carneiro de Mendonça, ellião, a subscrevi.- STELING A1GUSTO 
COELHO.- rrosé Rocha Fernan swaldo G. Passos.- Extrahida por cer6 
tidão ~je, :por mim, dig 0oito de S~!emb~~e/mi~q~v~tos 

á e sete, :por:- m1 E e Tabell~~r 

?~/&...~ ,;:'! a subscrevo e assigno. 

;if'.?P/?'~~~ ?"?~-
/ 

F. 6$ 

S·-~~§ 
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