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CA IXA POSTAL 981 RIO DE .JANEIRO , 12 de Fevereiro de 1936.-
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Ill.rno • snr • 

Francisco Barboza de Rezende 

DD.Presidente do conselho racional 

do Trabalho 

.ttlO DE JANEIRO 

A C01\1PANHIA OOCAS DE SAI' TOS , de accOrdo com 

~ art: 11, das Instrucções para o inquerito administrativo 

de que trata o art ~ 53, do decreto n: 20 . 465, de 1: de 

outubro de 1931, approvado por esse conselho, em sessão de 

25 de Maio de 1933, submette á apreciação e decisão de v. 
sa., o incluso inqQerito administrativo instaurado contra 

os snrs. Antonio Franc santos Alves sou-
-to, motorneiros desta Companhia, e Snr. Joao Sudan, aju-

dante de electr1c1sta. 

P. Deferimento 

NTOS 
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PORTARIA ______ .,.. _________ _ 

Havendo chegado ao conhecimento desta Inspectoria 

Qeral, por comnunicação do Snr. Superintendente do Trafego, que 

do embarque do vapor 1 Jestern Prince", atracado ao armazem n2 14, 
. , 

foram roubados o1to saccos com cafe, sendo accusados ~or esse rou 

bo os motorneiros J~tonio Francisc r scimento e Santos Alves Sou -
~e o ajudante de electricista João resolvo,de accÔrdo 

com o art 0 1° das instruc Ões baixadas pelo Conselho a~a do 

~ -Trabalho, por portaria de 5 de Junho de 19 , designar ur.1a connni~ 

são de tres membros para proceder o competente inquerito adminis

trativo, commissão essa que fica assim consti uida: Presid nte -

Dr. ans Luiz Heinzelmann, engenheiro-chefe da Secção Electrica; 

Vice-Presidente - João Gonçalves Vianna, ajudante do Chefe do 

Trafego; e Secretario - Dr. João Cardoso de endonça, engenheiro 

auxiliar da Secção de Conservação e Obras 1rovas, devendo os mes-

mos se reunirem, dentro dos pPoximos cinco dias, para os fins de 

direito.-----------------------------------~--------------------

Santos,26 de Dezembro de 19)5.-

(a) Isrnae 1 de Souza 

INSPECIDR GERAL 

lt 
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- ACTA Nf:! 1 OU A I !ST!\.J.I.AÇÃO DOS TRAB JiOS -

~os 30 dias do mez de Dezembro de mil novecen os 

e trinta e cinco,as 13 horas,em UJ:la sala terrea do cdifi.cio da 
, 

Tnspectoria Geral da Sompanhia Docas de Santos,a Avenida Conse-

lheiro Rodrigues lves,nesta cidade,presentes os cidadãos Dr. 

Hans Luiz Heinzelmann,João Gonçalves Vianna e Dr. João Cardoso 

de endonça,pelo primeiro na qualidade de Presidente da Commis

são de Inquerito instaurado para apurar a subtracção de oito 

saccos de café,no dia 11 do mez corrente do embarque do vapor 

11 estern Prince",atracado ao armazem n2 14,foi declarado esta

rem installados os trabalhos da Jommissão e designado o dia 7 

de Janeiro de 1936,ás 13 horas e meia,neste loca ,para serem 

tomadas as declaraçÕes dos accusados ntonio Francisco Nasci

mento,Santos Alves Souto e João Sudam que devem ser,regular

mente intimados,dando-sc-lhes sciencia de q e se possam apre

sentar com seu advogado,ou com o advogado do Syndicato,ao qual 

pertençam,como tambem das test munhas de accusa Üo: os policias 

ry Espindola,Manoel Baptista Oliveira e anoel Ramos Santos,e 

o feitor da t"-lrma n2 34,Evaristo Gonçalves de Lima. Determinou 

ainda o mesmo Presidente,que as testen1unhas referidas fossem, 

tambem intimadas, com vinte e quatro horas de antecedencia da · 

designação supra; e,que a cada accusado fosse dado copia do 

instrumento de intimação,cabendo a cada accusado pÔr no acto 

de recebimento, o seu sciente,no instrwnento fornecido; pelo 

Presidente,ainda,foi nomeado o Snr. ladino }arques,funcciona-

rio da Companhia Docas de Santos,para encarregado das intbna-

-çoes e outras diligencias necessarias. Nada mais Qavendo a tra 

tar o Snr. Presidente declarou ~ncerrados os trabalhos de que 

eu João Gardoso de Kendon~a, Secretario, lavrei • resente acta 

que 
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que depois de lida e achada conforme vae assignada pelos mem

bros da .,orrrrnissão. Na sala de frente do andar terreo da Ins-

pectoria Geral da Companhia Docas de Santos, Santos,30 de De

zembrõ)de 1935 · ~ ~~~~residente. 
(~~/ - Vice-Presidente.~ ~ .,vJZ::_ 
~ - Secretario . c;:J 

.,) 



v INSTRID'ENTO DE INT çlo 

Y~ O cidadão Dr. I ans Luiz Hoinzclmann,na quali-

~ dade de Presidente da Commissão de Inquerito,norneada palo Exmo. 

Snr. Dr. Inspector Geral da Companhia Docas de Santos, faz sa

ber,pelo presente,que o cidadão Antonio Francisco Nascimento 
, 

fica intimado a comparecer as 13 horas e meia do dia 7 de Ja-

neiro de 1936,na sala terrea Edific·o da Inspectoria Geral da 
, 

~ompAnhia Docas de Santos,a venida Conselheiro Rodrigues Al-

ves,nesta cidade,nos termos dos artigos 3 e se uintes das Tns

trucçÕcs approvadas pelo Conselho Nacional do Trabalho, para a 

instauração do inquerito administrativo de que trata o art.53 

dos Decretos ns. 20465 de 12 de Outubro de 1931 e 21081 de 24 

de Fevereiro de 1932,para audiencia no inquerito administrati

vo,iniciado pela portaria do Snr. Inspector Geral da Comp nh ·a 

Docas de Santos e installado pela acta N2 1 que passam a ser 

transcriptas para dellas o intimado ficar sciente da falta a 

apurar,do nome das testemunhas de accusação e faculdade de que 
, 

o citado se podera fazer acompanhar do seu advogado,ou ser as-

sistido pelo advogado ou representante do syndicato a que per

tencer; PORTARIA -Havendo chegado ao conhecimento desta Ins

pectoria Geral,por communicação do Snr. Superintendente do Tra 

f ego, que do emb r que do vapor "·ve stern Prince '',atracado ao ar

mazem n2 14,foram roubados oito saccos com café,sendo accusudos 

por esse roubo os motorneiros Antonio Francisco Nasc·mento e 

Santos Alves Souto,e o ajudante de electricista João Sudam,re

solvo,de accÔrdo com o art 0 1° das instrucçÕes baixadas pelo 

Conselho Nacional do Trabalho,por portaria de 5 de Junho de 

1934,designar uma commissão de tres membros para proceder o 
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~~ompe tente inqueri to administrfttivo, commissão essa que fica as

sim constituída: Presidente - Dr. Hans Luiz {einzelmann,enge

.nheiro-chefe da Secção Electrica; Vice-Presidente - .Toão Gon

çalves Vianna, Ajudante do Chefe do Trafego; e Secretario - Dr. 

João Cardoso de Mendonça, engenheiro auxilia.r da Secção de Con

servação e Obras Novas,devendo os mesmos se reunirem,dentro dos 

proximos cinco dias,para os fins de direito, Santos,26 de Deze~ 

bro de 1935 (a) Ismael de Souza - Inspector Geral - Ar,TA N~ 1 

OU INSTALI.AÇÃO OOS TRABAI1IOS - Aos 30 dias do mez de Dezembro 

de mil novecentos e trinta e cinco,as 13 horas,em uma sala ter-

rea do edifício da Inspectoria Geral da Companhia Docas de San-
, 

tos,a Avenida ConseU1eiro Rodrigues Alves,nesta cidade,presen-

tes os cidadãos Dr. Hans Luiz leinzelrnann,JoÕ:o Gonçalves Vian

na e Dr. João Cardoso de l'endonça,pelo primeiro na qualidade 

de Presidente da Commissão de Inquerito instaurado para apurar 

a subtracção de oito saccos de caf~,no dia 11 do mez corrente 

do embarque do vapor "lestern Prince" ,atracado ao armazem n~ 

14,foi declarado estarem installados os trabalhos da Commissão 

e designado o dia 7 de Janeiro de 1936,ás 13 horas e meia,nes

te local,para .serem tomadas as declaraçÕes dos accusados Anto

nio Francisco Nascimento,Santos Alves Souto e João Sudam que 

devem ser,regularmente intimados,dando-se-lhes sciencia de que 

se possam apresentar com seu advogado,ou com o advogado do Syn 

dicato,ao qual pertençam,como tambem das testemunhas de accusa 

ção: os policias Ary Espindola,t~anoel Baptista Oliveira e Mano 

el Ramos Santos,e o feitor da turma ng 34,Evaristo Gonçalves de 

Lima. Determinou ainda o mesmo Presidente,que as testemunhas re 

feridas fossem,tambem intimadas,com vinte e quatro horas de an

tAcedencia da designação supra; e,que a cada accusado fosse da

do copia do instrumento de intimação,cabendo a cada accusado 



o 

~5. 

,. 
por no acto de recebimento, o seu sciente ,no instrumento forne-

cido; pelo Presidente,ainda,foi nomeado o Snr. Aladino Harques, 

funccionario da Companhia Docas de Santos,para encarregado das 

intima~Ões e outras diligencias necessarias. Nada mais havendo 

a tratar o Snr. Presidente declarou encerrados os trabalhos de 

que eu João Cardoso de Mendonça,Secretario,lavrei a presente 

acta que depois de lida e achada conforme vae assignada pelos 

membros da Co~~issão. Na sala de frente do andar terreo da Ins-

pectoria Geral da Companhia Docas de Santos,Santos,;o de Dezem

bro de 1935· (a) Hans Luiz He i nzelmann - Presidente . João Gon

çalves Vianna - Vice-Presidente. João Cardoso de Mendonça -Se

cretario . E,mando que dito intimado lance o "sciente" em a pri 

meira via deste Instrumento , sob a data e com assignatura e si 
,.., ,_ ~ , 

o nao fizer por nao querer ou nao saber, sera isso certificado 

pelo encarregado da diligencia . Notifique-se a Caixa de Apose~ 

tadorias e Pensões da Companhia Docas de Santos desta intimação . 

Cumpra-se. 

Presidente . 

• 



INSTRUMENTO DE INTDJA)iÃO 

O cidadão Dr. Hans Luiz HeinzelmalUl,na quali

de Presidente da Commissão de Inquerito,nomeada pelo Exmo. 

Snr. Dr. Inspecto·r Geral da Companhi1l Docas de Santos, faz sa-

ber,pelo presente,que o cidadão Santos Alves Souto fica intima-

do a comparecer ás 1; horas e meia. do dia 7 de Janeiro de 19:?6, 

na sala terrea do Edifício da Inspectoria aeral da Companhia 
, 

Docas de Santos,a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves,nesta ci-

dade,nos termos dos artigos ; e seguintes das InstrucçÕes apnr~ 

vadas pelo Conselho Nacional do Trabalho,para a instauração do 

inquerito administrativo de que trata o art.-5; dos Decretos ns. 

20465 de 12 de Outubro de 19:?1 e 21081 de 24 de Fevereiro de 

19?2,para audiencia no inquerito administrativo,iniciado pela 

portaria do Snr. Inspector Geral da Companhia Docas de Santos 

e installado pela acta N2 1 que passam a ser transcriptas pa

ra dellas o intimado ficar sciente da falta a apurar, do nome 

das testemunhas de accusação e faculdade de que o citado se po-
, 

dera fazer acompanhar do seu advogado,ou ser assistido pelo ad-

vogado ou representante do syndicato a que pertencer; PORT/~IA -

Havendo chegado ao conhecimento desta Inspectoria r~ral,por com

municação do Snr. Superintendente do Trafego,que do emharque do 

vapor 1'Western Prince" ,atracado ao armazem n2 l4,foram roubados 
, 

oito saccos com cafe,sendo accusados por esse roubo os motornei 

r6s Antonio Francisco Nascimento e Santos Alves Souto,e o aju

dante de electricista João Sudam,resolvo,de acoÔrdo com o art 0 

lu das instrucçÕes baixadas pelo Conselho Nacional do Trabalho, 
, 

por portaria de 5 de Junho de 19:?4,designar uma commissão de 

tres membros para proceder o competente inquerito administrati

vo,commissão essa que fica assim constituída: Presidente - Dr. 
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~~ns Luiz Heinzelmann,engenheiro-chefe ae. Secção Electrice.; 

Vice-Presidente - João Gonçalves Vianna, Ajudante do Chefe do 

Trafego; e Secretario- Dr. João Cardoso de )endonça,engenhei 

ro auxiliar da Secção de Conservação e Obras Novas,devendo os 

mesmos se re1mirem,dentro dos proximos cinco dias,para os fins 

de direito, Santos,26 de Dezembro de 1935 (a) Ismael de Souza 

- Inspector Geral - A JTA N2 1 OU A INSTALI.AÇÃO DOS TRABALFIOS -

Aos ;o dias do mez de Dezembro de mil novecentos e trinta e 

cinco,as 1? horas,em uma sala terrea do edifício da Ins~ecto-
, 

ria Geral da Companhia Docas de Santos,a Avenida Conselheiro 

Hodrigues Alves,nesta oidade,presentes os cidadãos Dr. Hans 

Luiz Heinzelmann,João Gonçalves Vianna e Dr. João Cardoso de 

Mendonça,pelo primeiro na qualidade de Presidente da ,ommis

são de Inquerito instaurado para apurar a subtracção de oito 
, 

saccos de cafe,no d"a 11 do mez corrente do embarque do vapor 

"Western Prince",atracado ao armazem n2 14,foi declarado est!_ 

rem installados os trabalhos da Commissão e designado o dia 7 

de Janeiro de 19?6,ás 1? horas e meia,neste local, para serem 

tomadas as declaraçÕes dos accusados Antonio Francisco Nasci

mento,Santos Alves Souto e João Sudam que devem ser,regular

mente intimados,dando-se-lhes sciencia de que se possam apre

sentar com seu advogado,ou com o advogado do Syndicato,ao qual 

pertençam,como tambem das testemunhas de accusação: os policias 

Ary Espindola,Hanoel Baptista Oliveira e }~anoel Ramos Santos,e 

o feitor da turma n2 ?4,Evaristo Gonçalves de Lima. Determinou 

ainda o mesmo Presidente,que as testemunhas referidas fossem, 

tambem intimadas,com vinte e quatro horas de antecedencia da 

designação supra; e,que a cada accusado fosse dado copia do ins

trumento de intimação,cabendo a cada accusado pÔr no acto de re

cebimento, o seu sciente,no instrumento fornecido;pelo PresidenteJ 
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l~9J 
ainda,foi nomeado o Snr. Aladino Harques,filllccionario da Com

panhia Docas de Santos,para encarregado das intimaçÕes e ou

tras diligencias necessarias. Nada mais havendo a tratar o 

Snr. Presidente declaro encerrados os trabalhos de que eu 

João Cardoso de }endonça,Secretario,lavrei a presente acta que 

depois de lida e achada conforme vae assignada pelos membros 

da commissão. a sala de frente do andar terreo da Inspectoria 

Geral da Companhia Docas de Santos,Santos,:;o de Dezembro de 

1935· (a) Hans tuiz Heinzelmann- Presidente •. Toão G-onçalves 

Vianna -Vice-Presidente. João Cardoso de Mendonça - Secret -

rio. E,mando que dito intimado lance o 11 sciente" em a primei

ra via deste Instr1mento,sob a data e com assignatura e si o 

não fizer por não querer ou não saber, será isso certificado 

pelo encarregado da diligencia. Notifique-se a Caixa de Apo

sentadorias e PensÕes da Companhia Docas de Santos desta in

timação. Cumpra-se. 

• 
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INSTRUMENTO DE INTTh~AÇÃO 

.r O cidadão Dr. Hans Luiz Feinzelmann,na quali-

~~dade de Presidente da Commissão de Inquerito,nomeada pelo Exmo. 

Snr. Dr. Inspector Geral da Companhia Docas de Santos, faz sa-

ber,pelo presente,que o cidadão João Sudam fica intimado a com-

parecer ~s 13 horas e meia do dia 7 de Janeiro de 1936,na sala 

terrea Edifício da Inspectoria Geral da Companhia Docas de San-
, 

tos,a Avenida Consel~eiro Rodrigues Alves,nesta cidade,nos ter-

mos dos artigos ? e seguintes das InstrucçÕes approvadas pelo 

Conselho Nacional do Trabalho,para a instauração do inquerito 

administrativo de que trata o art.53 dos Decretos ns. 20465 de 

12 de Outubro de 1931 e 21081 de 24 de Fevereiro de 1932, para 

audiencia no inquerito administrativo,iniciado pela portaria do 

Snr. Inspector Geral da Companhia Docas de Santos e installado 

pela acta N2 1 que passam a ser transcriptas para dellas o in

timado ficar sciente da falta a apurar,do nome das testemunhas 

de accusação e faculdade de que o citado se poderá lazer acom

panhar do seu advogado,ou ser assistido pelo advogado ou repre

sentante do syndicato a que pertencer; PORTARIA -Havendo che

gado ao conhecimento desta Inspectoria Geral,por communicação 

do Snr. Superintendente do Trafego, que do embarque do va.por 

1 ~estern Prince 11 ,atracado ao armazem n2 l4,foram roubados oito 
, 

saccos com cafe ,sendo accusados por esse roubo os rnotorneiros 

Antonio Francisco Nascimento e Santos Alves Souto,e o ajudante 

de electricista João Sudarn,resolvo,de accÔrdo com o art0 1° das 

instrucçÕes baixadas pelo Conselho Nacional do Trabalho,por por 

taria de 5 de Junho de 193l~,designar uma commissão a: tres roem-

bros para proceder o competente inquerito administrativo, com

missão essa que fica assim constituída: Presid~nte - Dr. Hans 
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da Secção Electrica; Vice-~z H e inze lma.nn, e ngenhe ir o -c h e f e 

I;\ Presidente - João Gonçalves Vianna, Ajudante do Chefe do 'rra

--r· ~ fego; e Secretario - Dr. João Cardoso de }lendonça,engenheiro 

auxiliar da Secção de Conservação e Obr~ts Hovas,devendo os 

mesmos se reunirem,dentro dos proximos cinco dias,para os fins 

de direito, Santos,26 de Dezembro de 1935 (a) Ismael de Souza -

Inspector Geral - ACTA N2 1 OU A INSTALLAÇÃ0 DOS TRABALHOS -

Aos 30 dias do mez de Dezembro de mil novecentos e trinta e 

cinco,as 13 horas,em uma sala terrea do edifício da Inspecto-
, 

ria G-eral da Companhia Docas de Santos,a Avenida Conselheiro 

Rodrigues Alves,nesta cido..de,presentes os cidadãos Dr. Hans 

Luiz Heinzelmann,João Gonçalves Vianna e Dr. João Cardoso de 

Mendonça,pelo primeiro na qualidade de residente da Commissão 

de Inquerito instaurado para apurar a subtracção de oito sac-
, 

cos de cafe, no dia 11 do mez corrente do embarque do vapor 

"Western Prince",atracado ao armazem n2 14,foi declarado es

tarem installados os trabalhos da CoJilillissão e designado o dia 

7 de Janeiro de 1936,ás 13 horas e meia,neste local,para serem 

tomadas as declaraçÕes dos aocusados Antonio Francisco No.sci

mento,Santos Alves Souto e João Sudam que deven ser,regularmen 

te intimados,dando-se-lhes sciencia de que se possam apresen-

tar com seu advogado,ou com o advogado do Syndicato,ao qual 

pertençrum,como tambem das testemunhas de accusação: os policias 

Ary Espindola,:Manoel Baptista Oliveira e anoel Ramos Santos,e 

o feitor da turma n2 34,Evaristo Gonçalves de Lima. Determinou 

aihda o mesmo Presidente,que as testemunhas referidas fossem, 

tambem intimadas,com vinte e quatro horas de antecedencia da 

designação supra; e,que a cada accusado fosse dado copia do 

instrumento de intimação,cabendo a cada accusado pÔr no acto 

de recebimento, o seu sciente, no instrumento fornecido; pelo 
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Presidente,ainda,foi nomeado o Snr. Aladino Marques,funccionario 

da Co.mpanhia Doe s de Santos,para encarregado das intimaçÕes e 

outras diligencias necessarias. Nada mais havendo a tratar o Snr. 

Presidente declarou encerrados os trabalhos de que eu João Car

doso de Mendonça,Secretario,lavrei a presente acta que depois de 

lida e achada conforme vae assignada pelos membros da Commissão. 

Na sala de frente do andar terreo da Inspectoria Geral da Compa

nhia Docas de Santos,Santos,)O de Dezembro de 1935. (a) Hans Lu

iz Heinzelmann - Presidente. João Gonçalves Vianna - Vice-Presi

dente. João Cardoso de Mendonça - Secretario. E,mando que dito 

intimado lance o 11 sciente" em a primeira via deste Instrwnento, 

sob a data e com assignatura e si o não fizer por não querer ou 
~ , . 

nao saber, sera 1sso certificado pelo encarregado da diligencia. 

Notifique-se a Caixa de Aposentadorias e PensÕes da Companhia D~ 

cas de Santos desta intimação. Cumpra-se. 

Presidente. 

• 
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IN1UERITO Am INISTRATIVO 

COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 

Indiciados: 

Antonio Francisco Nascimento 
Santos Alves Souto 
João Sudam. 

AUTUAÇÃO 

~Ç . 

SANTOS. 

Aos trinta dias do mez de Dezembro de mil novecentos 

e trinta e cinco, nesta cidade de Santos, em uma das salas do e-

dificio da Inspectoria Geral da Companhia Docas de Santos, lo

cal designado para se proceder o inquerito administrativo, au-
, 

tuo a portaria,a carta da Companhia Docas de Santos ao Presi-

d n te da Cornmissão de Inqueri to ,e a acta N2 1 ou de installação 

dos trabalhos,e para constar lavro este termo. Eu,João Cardoso 

de l·"endonça ,Secretario que o dactylographe i. 

PORTARIA 

Havendo chegado ao conhecimento desta Inspectoria Ge

ral, por communicação do Snr. Superintendente do Trafego, que 

do embarque do vapor "Western Prince", atrA-cado o.o armazem n2 
, 

14,foro.m Poubados oito saccos com cafe,sendo accusados por es 

se roubo os motorneiros Antonio Francisco Nascimento e Santos 

Alves Souto,e o ajudante de electricista João Sudam,resolvo,de 

accÔrdo com o art 0 1° das instrucçÕes baixadas pelo Jonselho 

nacional do Trabalho ,por portaria de 5 de tT1Ulho de lg?h, des ig

nar uma commissão de tres membros para proceder o competente 

inquerito administrativo,commissão essa que fica ass'irn consti-



tuida: Presidente - Dr. Hans Luiz Heinzelmann,engenheiro-chefe 

da Secção Electrica; Vice-Presidente - João Gonçalves Vianna, 

ajudante do ~hefe do Trafego; e Secretario - Dr. João Cardoso 

de Fendonça,engenheiro auxiliar da Secção de Jonservaçâo e·O

bras Novas,devendo os mesmos se reunirem,dentro dos proxúnos 

cinco dias,para os fins de direito: Presidente - Dr. Hans Luiz 

Heinzelmann; Vice-Presidente - João Gonçalves Vianna; Secreta

rio - Dr. ,Toão r~ardoso de ]'lendonça; Santos ,26 de Dezembro de 

1975· (a) Ismael de Souza - Inspector Geral. --- Santos,l7 de 

Dezembro de 1935. IG - 03.11~ Snr. Eng:! Chefe da Secção Electr.!_ 

ca. PESSOA!. INDISCIPLlliA. Havendo chegado ao meu conhecimento, 

por cormnunicação do Snr. Superintendente do '11 rafego, que do em

barque do vapor 11\Jestern Prince" ,atracado ao armazem n.2 lh,fo-
, 

ram roubados oito saccos com cafe,sendo accusados por esse ro~ 

bo os motorneiros Antonio Francisco Nascimento e Santos Alves 

Souto e o ajudante de electricista ,Toão Sudam,resolvo ,de accÔ!_ 

do com o art 0 1° das instrucçÕes baixadas pelo Conselho Nacio

nal do Trabalho ,por portaria de 5 de .Tunho de 1934,designar uma 

commissão de tres membros para proceder o competente inquerito 

administrativo,commissão essa que ficar~ constituída por vÓs,na 

qualidade de Presidente,pelo Snr. João Gonçalves Vianna,ajudan

te do Chefe do Trafego, como Vice-Presidente, e pelo Dr. João 

Cardoso de Mendonça, Eng~ Auxiliar da Secção de ~onservação e 

Obras Novas, como secretario. são testemunhas do caso os poli

cias Ary Espindola,Manoel Baptista Oliveira e Manoel Ramos San

tos, e o feitor da turma n2 34, Snr. Evariste Gonçalves de Lima 

(a) Ismael de Souza - Inspector Geral.---------------y---------



- ACTA N2 1 OU A INSTALLAÇÃO DOS TRABAlHOS 

Àos )O dias do mez de Dezembro de mil novecentos e 

trinta e cinco,as 13 horas,em uma sala terrea do edificio da 
, 

Inspectoria neral da Companhia Docas de ~antos,a Avenida Con-

selheiro Rodrigues Alves,nesta cidade,presentes os cidadãos 

Dr. Hans J,uiz Heinzc lmann, tToão nonçal ves Vianna e Dr. João C ar 

doso de Mendonça,pelo primeiro na qualidade de Presidente da 

Commissão de Inquerito instaurado para apurar a subtracção de 
, 

oito saccos de cafe,no dia 11 do mez corrente do embarque do 

vapor 11\vestern Prince" ,atracado ao armazero n2 l4,foi declara

do estarem installados os trabalhos da Commissão e designado 

o dia 7 de Janeiro de 1936,ás 13 horas e meia,neste local,pa

ra serem tomadas as de c lara.çÕes dos ac ousados Antonio Franc is 

co Nascimento, Santos Alves Souto e João Sudam que devem ser, 

regularmente intimados,dando-se-lhes sciencia de que se possam 

apresentar com seu advogado,ou com o advogado do Syndicato, ao 

-qual pertençam,como tambem das testemunhas de accusaçao: os p~ 

licias Ary Espindola,Manoel Baptista Oliveira e ~ ~anoel Ramos 

Santos,e o feitor da turma n2 34,Evaristo nonçalves de Lima. 

Determinou ainda o mesmo Presidente,que as testemunhas referi-

das fossem,trumbem intimadas,com vinte e quatro horas de antece 

dencia da designação supra; e,que a cada accusado fosse dado 

copia do instrumento de intima~ão,cabendo a cada accusado pÔr 

no acto de recebimento, o seu sciente,no instrumento forneci-

do; pelo Presidente,ainda,foi nomeado o Snr. Aladino 1arques, 

funccionario da Companhia Docas de Santos,para encarregado das 

intimaçÕes e outras diligencias necessarias. Nada mais havendo 

a tratar o Snr. Presidente declarou encerrados os trabalhos de 

que eu João Cardoso de l'endonça,Secretario,lavrei a presente 

a.cta que depois de lida e achada conforme vae assignada pelos 



·-

membros da Commissão. Na sala de frente do andar terreo da Ins-

pectoria Geral da Companhia Docas de Santos, Santos,30 de Deze~ 

bro de 1935· (a) Dr. Hans Luiz Heinzelrno.nn- Presidente. tToão 

Gonçalves Vianna - Vice-Presidente e Dr. João Cardoso de } ~ en-

donça - Secretario. 
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ACTA N~ 2 

Aos 7 dias do mes de ~Taneiro de mil novecentos e trinta e seis, 

as 13 horas e 30 minutos, nesta cidade de Santos,em uma. das sa

las do edíficio da Inspectoria Geral da Companhia Docas de San-

tos,local designado para se proceder o inquerito adMinistrativo, 

presentes os cidadãos Dr. Hans Luiz Heinzelmann, cToão fTonçalves 

Vianna e Dr. João Cardoso de Jv'endonça, pelo prime ira foi di to 

que se proseguissern os trabalhos e apregoasse o Secretario os 

accusados e as testemunhas de accusação,o que foi feito . Apre-

goados, compareceram os accusados motorneiros Antonio Francis-

co Nascimento e Santos Alves Souto e o ajudante de electricis

ta João Sudam e as testemunhas policias Ary Espindola,l.'anoel 

Baptista Oliveira e Hanoel R.amos Santos, e o feitor da turma 

n~ 34, Snr. Evariste Gonçalves de Lima,ordenando o Presidente 

que, em separado,se tornassem em autos, a qualificação dos ac

cusados,e, por tf::rJno as respectivas qà.claraçÕes,bem como por 

assentada, em separado,fossem ouvidas as testernunhas,cada uma 

de persi. Nada mais havendo a tratar,nesta,foi,a mesma encerra

da,feita por mim, João Cardoso de llendonça,Secretario,e lida, 

achada conforme vae por todos assignada. 

~~ f"~w-..c.-
~~'t...--"'"-~- mfe_ ~~ 

~A~-~ 

• 



C01 PANHI.A DO(: S )E S NTOS 

,ÃO 

os 7 dias do mez de Janeiro de mil novecentos e trinta e seis, 

nesta cidade ne 'antos,no local designado em a a,ta. N ~ 1., onde 

se achavam os membros da commissão de inqueri 1·o a · nistr t · vo, 

ahi comp r-e c eu o · ndi ~ia do Antonio Franr.:l s -;o do l ~ascimento ,p r 
, 

ser qualificado,o qlal innir,iado as per~untas dete minadns em o 

artu 6° das instruc~Õrs em vigor so re dito inquerito,respondeu 

como adeante se se ue: 

L O S •lJ :ME? -AN' 'ONIO FRANCISC DO TJ 

UAL SUA N r~IO LID DE? - BR SII 'IR • 

AL A SU N !\TTffi T.ID E. - EST \T) D ~ SAl 

. UAJ. A SUL\ IDAD 1~? - hü N. JTOS. 

AL O SEU ESTAJ)()? - C SAOO. 

TTt\.I. t\ SU FJJ.I ÃO'? - PAE - f OEJ. F tANC ~LO 00 NAS I
~TITO,fallecido;JÃE- ARIA ~ S-
T DO N S,J ,residente em 
anta ,atharina. 

UAL A SU PR FTC)S1CW - FUN 1.1 TOJ RJO FDR'P11 HIO, 
NEI {0 D. ? • SL S 'E, ,011 

OS DE E 'PO DE SEHVT 
P TI. 0~\S ~E SJ TOS. 

, T l~SlDENCIA. -R l OD rr. SITVA, 98 S }TOS. 

S E LÊ t ~ li,S ,.~RE ER? - STh • 

Nada mais lhe foi pcrgunt do. Lido e achado ,onforme asstrmama 

commissão,inclusive eu, João Cardoso de 1 endonça, seu secretario 

e o indiciado. 

Presidente -~ 

Secretario -

Inidiciad 



~ 
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COMPAN1IIA DO AS DE SAl'~TOS / 
~~ 

/' ~ 
TERJVD DE DECLARAÇÕES 

~~~f~ Aos 7 dias do mez de Janeiro de mil novecentos 

~r 
e trint e seis, 

ás 14 horas, nesta cidade de 0 ru1tos,ern uma das salas do edific'o 

da Companhia Docas de f'antos,local designado pa.ra se pPoceder o 

inquerito administrativo,onde se achavam os membros de commissão 

de inquerito,inclusive o secretario, ahi presente Antonio Fran

cisco do Nascimento de nacionalidade brasileira,casado,com 40 an-

nos de ·aade,natural do Estado de Santa natharina,filho de 1 anoel 

Francisr.o Nascimento e l~nria f;osta 1\Tascimento,e de ppofissão fun.2_ 

cionario poPtuario,residcnte a ~ua Roarigo _Silva,l98 nesta cidade, 

sabendo lêr e escrever,declarou: Declarou: que no dia 11 de Dezr.m 

bro do anno passado esteve trabalhando no carregador N~ 2,em fren 

te ao armazem n~ 14 no embarque de café pela Dala para bordo do 

vapor 11\'/estern Prince",café este recebido pelo poço N~ 2; que es

teve de serviço das 7 da manhã ás 18 horas excepto o interval]o 
, 

do almoço; que apos aquella hora o indiciado com a ajuda do mo-

torneiro que trabalha na cabine,.:>everino Alves t>outo,suspendeu o 

braço da dala e ern seguida derigiu-se pA.ra a S~lb-estação afim de 

marcar a aahida no cartão; ue o indiciado logo dePois derip;i.u

se novamente para a dala afim de Jl'ludar de roupa; que em sep.;uida 

permaneceu na orl 
. , , 

do caes ma's ou menos ate as 19 hor8s assis-

tindo a at:raca ão de um vapor da Blue Star J.ine; que ao se reti

rar passando pelo pateo entre os ar~8zens 14 e 15 foi interpella-

do pelo rondante sobre a presença naquelle pateo de 8 saccos com 
, 

cafe amarrados pela bocca e collocados atraz de caixarias sob 

a galleria; que o indiciado declarou ao rodante que os saccos em 
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apreço nao lhes pertenciam e nem poderia informar sobre a ~roce-

dcncia dos mesmos; que no. opinião do declarante a presença. daquel 

les oito snccos no local indicado e nas condiçÕes em que foram col 
, 

locados,so justificaria algum fim cri~inoso,qual o de furto; p~r -

guntado sobre a possibilidade ue subtracção de saccos de café na 

operação de ernbarque,declarou que a seu vêr tal subtracção seria 

difficil senão impossível . Nada mais declarou nem lhe foi per

guntado. E para constar eu João Cardoso de ··endonça,faço este ter

mo,que, lido e achado conforme,vae por todos assignado . 

Presidente - ~-;~ ~~ 
Vice-Pres~·dente ~ . . ~Z 
Secretario - ~~ J 

Indiciado ~.A--f /o"" t ~ :J;za« ~<-e ~~~11(11 

• 



(. 

COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 

AUTO DE ~U LIFICAÇÃO 

Aos 7 dias do mez de Janeiro de Eil novecentos e trinta e seis, 
u 

nesta cidade de Santos,no local designado em a acta N- 1, onde 

se achavam os membros da commissão de inquerito administrativo, 

ahi compareceu o indiciado Santos Alves Souto,para ser qualifi

cado ,o qual indiciado ás perguntas determinadas em o art 0 6° das 

instrucçÕes em vi~or sobre dito inquerito,respondeu como adeante 

se segue: 

UAT, O SEU N011E? - SANTOS ALVES SOUTO. 

TAL A. SUA lAC ION 1\LIDADE? - BRM~ IL~IttO. 

UAL A SU NATlffiAl.IDADV.'?- .~AFP TAS - ES ADO SÃO PAULO. 

UAL A SUA ID E? - 40 ANNOS. 

QUAL O EU ESTAOO?- CAS 1\00. 

UAL A SUA FILIA"Ã.O?- THOPAZ ALVES, falle c ido, FJORA AL-

VES SOU'ro,residente e Santos. 

QJJAL A SUA PROFISSÃO? - FUNCCIONI\RIO PORTUARIO ,l'OTORNEI 
RO DE 2a.CJ.~SSE,COP 25 AF OS DE 
Tt..:FFD DE SERVIÇO NA CO~· PA~ffiiA 
OOCAS DE SANTOS. 

QUAL A STTA RESlDENCIA? - RUA LOBO VIANNA, 62 

SABE LER E ESCllliVER? - SIM 

Nada mais lhe foi perguntado. Lido e achado conforme assignam a 

commissio,inclusive eu,Joio Cardoso de l~ndonça,sou secretario 

e o indiciado. 



~S . ... 

IN11JERI 'ro ADla: nsTRArrrvo 

CONPANHIA DOCAS DE S JifTOS 

TERMO DE DEGV\..li.A";ÕES 

Aos 7 dias do mez de Janeiro de mil novecentos e trinta e seis, 
, 
as 15 horas, nesta cidade de Santos,em uma das salas do edifício 

da Companhia Docas de Santos,local designado para se proneder o 

inqueri to administrativo ,.onde se achavam os membros de commis são 

de inquerito;inclusive o secretario, ahi presente Santos Alves 

Souto, de nacionalidade brasileira,casado,com hO annos de idade, 

natural de Campinas Estado de São Paulo,filho de Thomaz Alves e 

Flora Alves Souto,e de profissão funccionario portuario,residen

te a Rua Lobo Vianna.,62, nesta cidade,sabendo ler e escrever,de

clarou: ~ue no dia 11 de Dezembro de 1955, esteve trabalhando na 

Dala N~ l,como motorneiro,no embarque d0 café para o vapor Ame-
1.1 

ricano 11\Jestern Prince" digo Inglez,atracado no armazem, n- 14; 
que o café do referido embarque vinha da rampa N~ 1; que o in

diciado dcsdP o dia ante~ior vinha trabalhando naquelle embarque 

deixando de trabalhar a noite e novamente pegando no serviço no 

dia 11 de Dezembro referido das 7 horas da manhã ás 18 horaa,corn 

intervallo para o almoço; que as 18 horas o indiciado com a ajuda 

do motorneiro João Ruiz Jeronymo,levantou a bicca da ·dala para 

logo depois derigir-se a sub-estação afim de carimbar o seu car

tão de sahida; que nessa oeeasião o declarante permanecia com a 

sua roupa de trabalho,pelo que regressou a dala afim de mudar de 

vestuario; que ao mudar de roppa o declarante permaneceu na dala 
lt 

uns 40 minutos mais ou menos; que em seeuida permaneceu na fai-
.... 

cha do caes onde assistiu a atracaçao de um vapor mantendo~se em 

conversa com catralheiros e diversas outras pessoas I?T'esentes 



~· 

inclusive o seu collega Antonio Francisco do Hasci ento; que o de

clarante permaneceu durante todo o a,to da atracação do vapor por 

que teve a impressão de que a proa do mesmo dirigia.-se sobre um 

guindaste c por esse motivo esperava poder prestar a sua ajuda 

em um aaso de possível acciàente, o que todav·a não se effectj-
, 

vou; que quando,apos tal occorrencia passava proximo ao pateo 

dos armazena llt e 15, seu companheiro já referido advertiu-o de 

que o rondante J.4anoel de Oliveira acabava de attribuir a ambos 

(o indiciado e seu companhei~o) a autoria de um furto de oito 
, 

saccos com cafe encontrados atraz de umas caixas de automoveis 

debaixo da galleria; que em vista dessa den meia o declarante foi 

ao encontro do rondante interpellando-o sobre tal accusação e pe-

dindo ao mesmo que melhor se indicasse sohre aquella o correncia 

pois elle declarante afirmava nenhum conivencia ter com o caso; 

que o rondante, não obstante continuou afirmando que aquelle fur-
, 

to so poderia ter sido praticado pelo indiciado e seu companheiro 

de serviço;que na opinião do declaranto a presença daquP-11as oi

to saccas no local indicado e nas condiçÕes como foram collocados, 
, 

so justificaria mn fim criminoso qual o de furto;perguntado sobre 

l 'POSsibilidade de subtracção de saccos de caf~. na operação de em

barque, declarou que a seu vêr tal subtracção seria dcfficil senão 

impossível podendo no entanto como têm acontecido,por mero acciden 

te cahir algumas saccas das galerias por occasião da operação de 

embarque. Nada mais declarou nem lhe foi pergw1tado. E,para cons

tar, eu, .Toão .. ardoso de ' endonça faço este termo,que,lid.o e acha

do conforme,vae por todos assignado. 

PrPsidente -



AUTO DE UALIFir;AÇÃO 

os 7 dias do mez de Janejro de mil novecentos e trinta seis, 

nesta cidade de Santos,no local designado em a acta 1' ~ 1, onde 

se achavam os membros da commissão de inquerito administrativo, 

ahi ,ompareceu o indiciado João Sudam,para ser qualificado, o 

q al indiciado ~s perguntas determinadas em o art 0 6° das ins

t ucçÕes em vi or sobre dito inquerito, respondeu como adeante 

se segue: 

1,TJAL O SEU l\TQJ~E? - .JOÃO STIDAH . 

'lUAL A SUA rAC IONALIDJJ)E? - BRASILEIRA . 

UAJ. A SUA NA'rUR.o\LI:>.A~.DE? - CAYPINAS - ESTAD0 DE SÃO PATTLO . 

1,UAL A 811\ IDADE? - 32 AN OS. 

QUAL O SEU ES'PADO? - CASADO. 

- , 
~UAL A s A FI LIA AO? - PAE SOSE FRI\H I TS80 SUDA~', "RESIDE 'PE 

• 
1 Sl\liTOS; l!ÃE ISAURA CAVAZZINI, RE- • 

SIDENTE El SAWTOS. 

UAL • SUA PHOFISRÃO? - FlNC~ION~IO PO rrU\RIO ,A.TUD4. DE 
OPERADOII. DE 2a . CLAS'1E~C01~" 16 A~
NOS D 'rE1'PO DE SERVI 'N' COYPA
NUIA DOCA..S DE SANTOS . 

QU. L A SUA RESIDENCIA? - RUA RODRIGO SILVI\. , 197. 

SABE LER E ESGREVEH.? ... S TI f . 

Nada mais lhe foi perguntado . Lido e achado r.onforT11e assignam a 

commissão,inclusive eu,João Cardoso de !~ndonça,seu secretar io 

e o indiciado. 

Secretario -

Indiciado 
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IN' DERITO Am r rrsTRATrvo 

COl~PANHIA DOCAS DE SANTOS 

TERMO DE DEGLAT11\';é)ES 

Aos 7 dias do mez de Janeiro de mil novecP-ntos e trinta e seis, 

ás 16 horas,nesta cidade de Santos, em t~a das salas do edifício 

da Companhia Docas de Santos,local designado para se proceder o 

inquerito administrativo,onue se achavam os membros da comnüs&0o 

de inquerito,inclusive o secretario,ahi presente João Sudam,de 

nacionalidade brasileira,casado,com )2 annos de idad ,natural de 

campinas estado de São Paulo ,filho dP José Francisco Sudam e Isay_ 

ra Cavazzini,e de profissão funccionario portuario,residente a 

rua Rodrigo Silva,l97, nesta cidade,sabendo ler e escrever, de

clarou; que no dia 11 de Dezembro de 19:?5 entrou em sP-rviço as 

16 horas na sub-estação N~ 6 passando a trabalhar na limpeza dos 

globos de ill1~inação no armazem VIII externo que terminada esta 

occupação o declarante ao escurecer 'regressou a sub-estação ali 
, 

recolhendo o material de que se utilizara; ew se~ida passou a 

correr os circuitos da ·illuminação em serie; que ao de a empenhar 

este mixter mais ou menos no pateo entre os armazens 14 e 15 no-

tou um aglomerado de pessoas,em que se descutia o caso de um re

cente furto de 8 saccas com café subtrahidos no embarque do "V,es

tern Prince" que horas antes estivera atracado no armazem 14; 

que o declarante hou~iu de um dos rondantes que por alli passava 

-graves accusaçoes contra al~uns motorneiros que trabalharam no 

embarque do vapor acima referido,accusados pelo mesmo como auto-

res do furto verificado que o declarante movido p'elo desejo de . ,.. 
harmonizar o caso,apezar de nada ter com o mesmo deu na occasiao 

a opinião de que o rondante deveria ser mair, prudente nas suas 
N , ' 

accusaçoes; que apos esse acc1dente o indiciado retirou-se con-



tinuando os servi~os de inspocção da linha,findos os quaes deri-
~ , 

giu-se para a sub-cstaçao; que com surpreza sua dias a~os foi 

suspenso e soube então que tinha sido accusado,pelo que compare

ce ao presente inquerito. Nada mais declarou nem lhe foi ergun

tado, E,para constar,eu,João Cardoso de J.1endonça faço este termo, 

que,lido e achado conforme,vae por todos assi nado. 

Presidente -~ ~~p;#,t--.-.--
Vice-.t'residente . .. _ ./' ~" 
Secreta rio - J ~~~ ~ :. · 

r~ eS~ 
{ 

Indiciado 

, 



,t? -
Il ~'llTERI 'PO 

COHP I I DOCAS DE SANTO.) 

TERl10 DE E lCERRAJv, NTO DOS TRABALHOS DO DIA 7 DE tT NEIRO DE 19)6 . 

Pelo Snr. Presidente foi encerrada as 16 horas e meia,a qualifica

ção dos accusados e tomada por termo das res ectivas declaraçÕes, 
, 

ficando pelo mes:r:1o designado o dia 10 do corrente JTleZ as 13 hor>as 

e meia no mesmo local,para o prosep,uimento dos trabalhos ouvindo-· 

se as testemunhas arroladas,ap~s a respectiva qu lifica:ão. E para 

consta.r,eu,.Toão C!ardoso a~ 1/.endonça,faço este terrno,que lido c 

achado conforme,vae por todos asoig.nado. 

Presidente -~ ~~' -~r..H~~ 
~ 

• 



IN DPINISTRATIVO 

COMPANHIA OOG S DE S Tffi 

Aos 10 dias do rnez de Janeiro ae 1936,as 1? horas e trinta minutos 

n sta cidade de Santos,em uma das salas do edifício da Inspectoria 

G-eral da Companhia Docas de Santos,loca1 designado para se proceder 

o inquerito e.dministrativo,presentes os ~idadÜos Dr. Hans Luiz 1-Tein

zelmann, João r:.onçalves Vianna e Dr. ,Toão Caruoso de ~ 'endonça,pelo 

primeiro foi dito que se prose issem os trabalhos e apre casse o 
..., 

Secretario os accusados e as testemunhas de accusa"'ao,o que foi 

feito. pregoados,compareceram os accusados ~otorneiros Anton·o 

Francis~o iascimento e Bantos Alves Souto e ajudante de electri

cista .João Sudam e as t stemunhas policias Ary i..fipindola,l'anoel · 

aptista Oliveira e 1~anoel Ramos .._untos e o feitor da turma ne ?l~ 

Snr. Evariste Gonçalves de Lima, ordenando o Presidente que em sepa-

rado se tomassem em autos os depoif"l~ntos das testemunhas,cada uma 

de persi,com a assistencia dos accusados. Nada mais havendo a tratar 

nesta,foi a mesm e~cerrada feita por rrim,João Jardoso de endonça, 

Secretario, e lida e ach .da conforme vae por todos assienada. 

Presidente -



COl'PANHI OOC S E SAf!TOS 

AS~E TADA 

10 dias do mez de J nneiro .de 19:?6 ,nesta cidade de Santos, em um 

salas do edifício da Inspectoria neral da Companhia Docas de 

. -Santos,onde se achavam a co~n1ssao de inquerito os indiniados An-

~onio Francisco Vascime o, Santos Alves Souto e João Sudam,com

migo,Secretario,João Cardoso de J endonça,na forma da lei. Para 

constar lavrei o presente termo. Eu,lToão Gardoso de Mendonça o 

dactylographei . 

la. testemunha. 

ARY ESPINDOJjl,com 27 annos de idade de nacionnlidan brasileira; 

natural de Santos Estado dé são Paulo,solteiro,policia da Com

panhia Docas de Santos,com 1 anno à meio de tempo de serviço, 

residente a Rua da Constituição N2 445,sab~ndo ler e escrever. 

Inqucrid a respei~o do facto a que se refere este inquerito, 
, 

prometteu so dizer a verdade~ Inqu rino pelo Snr. Presidente de-

clarou a que em 11 de Dezembro de 1955,r cebeu o uosto mais ou 

menos as 7 horas da tarde,passando logo em seguida uma revista 
, 

ate ao pateo dos armazena ll~ e 15,nada encontrando de anormal; 

que por um seu collega foi avisado de que deveria a tr car no 

armazem 14 dentro em pouco um vapor da linha Blue Star motivo 

p~lo qual o d clarante deregiu-se para a orla do caes podendo 
, -observar ao largo o navio referido; que apos a atracaçao domes-

mo o d clarante tornou-lhe o calado e o nome,tendo de ois surgi-
, 

do a sua frente o rondantc l aneco ( 'anoel Ramos Santos) ,corrrrnu-
, 

saccas com ce.fe amarradas pe-nicando-lhe haver 

la bocca,collocadas atraz de uma caixaria em frente ao arrr: zem 

14. O declarante constntou a existencia dos referidos s cos e 



E lj ~~ 
e permaneceu no local em guarda aos mesmos; 1lUe pos teriorrnente 

chegou outro collega seu afim de auxiliar o transporte daquelle 

contrabando para o denominado posto 70 . Convidados os indiciados 

presentes a recnquerir a testemunha,nada lhe foi perguntado ; 

perguntado pelo Snr. Presidente se tinha huvido alguma referencia 

a respeito da ac~ão dos indiciados ou de terceiros no caso P.m 

apreço,respondeu nada ter ouvido a respeito. Nada mais declarou 

r~para consta-r, eu,J oão Cardoso 

ça passo este termo,que,lido e achado conforme,vae por todos as-

signado. 

Presidente -~ ~·~~~ 

~A::H)lj4~ 
Indiciado 

Indiciado 

Indiciado -

• 



IN UERITO ADJ I IS lATIVO 

.~O PA IA OOGA.S DE S ITOS 

2a . testemunha 

de idade,de nacionalidade 

Rio Grande do Norte,casado 

policia da Companhia Docas de Santos,com 9 annos e m io de tempo 

de serviço,residente a Ru~ Borges,l45, sa endo ler c scrcver . 

Inquerido a respeito do facto a que se refere este in uerito , 
, 

prometteu ao dizer ave dade,tendo declarado : ue em 11 de Dezem-

bro de 1955 tendo entr-do em serviço as 19 horas , ern su r · me ira 

ronda,na faicha do caes no p sseio do armazem 14 revistando uma 

pilha de c ixo.s de auto ov~is proximo do pat o dos arm zens 14 
, 

e 15 uns 8 metros encontrou oito suecos de c~fe- an r ados pel 

estar junto aos mesmos o motornei.ro Antonio 

Int rpellando-~ o mesmo An onio Fran

declara~-o de ser elle o dono da ue l le 

producto; que o indici do Antonio Francisco axcimen o ped ' u 

-n o o denunciasse ,o que ·11 e foi impossi v 1 
, 

dado o c~r o que occupa; que apos apresentou-se o Snr. Santos 

A ve s Souto propondo ao declarante callar-se sob r J o fac to nar-

rado,dando este a entender a sua conivencia no c o,tendo rec -
, 

bido do declarante a mesrea repulsa je nnte ior ente m.n · fcstada; 

que quando o depoent, encontrou,rligo entrou de serv · ço j~ ncon-

trou os saccon no local ref rido não tendo visto a co -o,a ao 
, 

dc:s memnos; que 20 minutos apos ter constatado a presenç daquel-

les aaccos chegou o seu collega ntonio Pereirc. Vallente,qu fi-

cando no local,perm'ttiu ue o ecl:1 qn P- fos., ~ N ~.~ . sn .. e t cao -
~ 

5 onde teJcphonou par o Snr . (}raci no feitor Ger 1 pedindo ao 

m smo providenc i a se a remoção dos sr.ccos; e 10 minutos depois 
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hegara1'1 .? trabalhadores da turma 4 que,em 2 vezes,conduzira os 

saccos aprchendidos para o posto 70; que os indiciados \ntonio 

Franci.sco do Nascir:tcnto Santos Alves Souto declararam-lhe que 

o indiciado João Sudam nada tinl a com aqu lla occorrencia.,mas 

qw~Õ depoente embora tambem não suspeitasse do mesmo den parte 

delle pelo facto de lhe ter pedido que occult sse o caso; que 
, . , 

quando ja iam sendo remov1dos os saccos de c~fe para o nosto 70, 

passou pelo local onde foram os mesmos ennontrados o Snr. l oracio 

de Lama. r e , um dos a j udo.nte s do Snr. Jhe f e do Trafego, que se a c h. v a 

de serviço na occasião;que o mesmo perguntou ao declar nte sobre o 

que havia occorrido tendo o mesmo lhe feito o relato do que acima 

ficou dito; que na mesma occasião o Snr. Santos Alves Souto,deri

gindo-se ao Snr. Horacio de Lamal"'e fez-lhe o mesrno pedido para que 

o caso, tendo-lhe sid? respondido que nada. poderia fazer ; 
~ ,. ... ?,......-~ 

perguntado pelo Snr. Presidente aos indiciados presentes se ti.nham 

neEessidade de rcenqucrir o declerante par o effeito de alguma 

resposta obscura ou con~raditoria,foi-ll1e dito que não . Nada mais 

declarou a testemunha presente nem lhe foi per~untado. E,para cons 

t r ,Eu, João Cardoso de l'lendonça ,faço este termo, que lido ·c acha

do conforme,vae por todos assi~nado. 

Presidente - ~ 
VicettPresidente ~~~~~ 

, 



C lP J I H~ S E S!JlTOS 

Tl!:~ll O DE l~N 1 • '{ , •tlTO ')0~) T tA3 LHO 1)) DI 10 DE J E ~tO E 19'5/). 

P lo Snr. Presidente foi encerra a as lh oras to I" d o r te I'rno 

ao depoL.ento das 2 prineiras testemunha~ arroladas,ficanao elo 
, 

mesmo desi~nado o dia 13 do .orrent ez a. 13 e eia hor s no 

esmo lo ,al para o rose Uh.e o dos tr, balhos ,ouvindo-se as res-
, 

t ntes es e hnG,~p~s a res tiva q lifi a io. E, ara const r 

eu,.Toão ardoso de J endonç ,faço este rmo que lido c cLado con-

for e,va por todos assignndo. 

Pr sidente -~ ~~-v 



I ISTRATIV0 

" p I 

os 1- di o do z d Jan .iro e 19~6,as 1 horas e trint w1nu-

tos,nesta cidade de ~anos em w a das salas do e i icio da .o.-

panhia Ib0as de uantos,local desi nado par se proc~dcr o in1u -

ito adrJjn·strativo,pre entes os cidadãos, Dr. JTans Luiz r~inze ·· 

~R n, Joio Oonçalvee Via n 1) ~. lT o'P o r.n. doso de .endon ça, pelo 

primei o foi dito que prose uissem os trabalhos,e apre oass o 

Rer-r t~rio os acc1sados e as teste u has de -~·usa;ao a serem 

arr•olnd s,o ue foi f ito. pregoados co pur.c raJ, os cc arlo 

notorne·pos, .ntonio r c·sco Nas i entoe Santos ves So to 

e o a;ud n e d e ectricis .Toão Suàarn e s st unhas l a o, 1 

llaJ:"OS Santos e Ev riste fion~ lves de LiJna,fr.i or da turfrla H~ ~4, 

ordenando o Presidente que em separndo se tomasse em auto os 

d noimentos das testcmunhas,cada a de persi, .orr, a assist nci 

dos accusados. ada mais havendo a tr tar nes ,foi a ~e~ a en

cerrada, f J i tn oP im, To~o ardoso J ld·en on a, <i cre ar i o 

e achad conforme v e por todos 11ssi~nada. 

Presidente -~~~~~ 

Secr tario -



... 

r l r mrrr 
r;ogp !J' tiA DO ~A..S D~ S.AJ!T J 

os l) dias do mez de Janeiro dn 19~h,n~sta cidad~ de uantos,etr 

uma das salao do edifir.io da Inspectoria rtPNtl rla Companhia Docas 

de Santos,onde se ac avam a co 1ni..:~s~o de jn uerito os indidaclos 

Antonio Francisco do nascimento, ~untos Alves Souto e João Sudam 

cOP1P1Íp;o,SP.r.retario .Toão Atrdoso de 0ndon n,n for a da lei deu

se i.nir.i.o ao arroll'lmento das testerrunhas restantes. ~ , .Toão ,ar-

doso a. l endonça o dactylo~r .. phei. 

)a. testemunha 

JANOEJ. ?J 'Ov S TOS,co:n 26 .aru10s de idade,de nar,ionaliclado hrasi-

leira,nu ura1 de Sio Sebas iio Estado de Sio Pa,lo, ~asado,polic ' 

d f~ompanhia ~Ot.:D.S de 'antos COl'l 9 annos d tf'l ipO d S~rVÍ o,r si • 

dente a Rua t~ornmendador Alf ya nodrigues 1~ 2 32,não sahendo ler n l 

escrever. Inquerido a resu~ito do facto a que se refer , est inqul 

r· o prometteu so dizer a verdade. In uerido pelo Snr. Presid nte 

der.larou que a 11 de Dezembro de 1935 as 19 horas e ~O minutos da 

noite na Pra r~a :)i.lverio de ....:~ouza quando ali ch go!l o rondante 1 a

noel aptista de Oliveira que o chamou,ped.i.ndo que o ucoMparha-se 
, 

afim de toJPar co ta de uns saccos de crfe 'JU~ ce e r.ontnav 1 Atr : 

dP urr.as c 1xn.s de a·atoP'OVeis ao lado do arrrJazem lh; que o referid( 
, 

rondante pediu ao de~ ara1te que per 1a1 cesse naquellr. local atP 

2a. ordem que posteriorrrJente chegaram ? trabalhadores de tu.rr:a pa 

ra levar o café em uestão até o osto 70,sendo certo 1 e o decla 

rante a0ompanhou aquelles 
, 

ru.ht .. lhndore s a te ao ~i t do posto e. to 

da a operaçê:o o trans or>te da me Pcadoria referid.[p; em seP'u a vo 

tou para o seu poR o r.ontim1ando de servi :o; que ao .hegar ao l.o-
, , 

cal onde se encontravam as sa0cas cor'1 cafe ;a acima ci tad.as o ae -
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rR te diz nada ter Uouvido sohre a procedencin daq e 1 

doPia; qu~ por out o 1 do n~o viu os ronaan es ali pre e te o 

erca-

palestra con os indi~i 
; 

or do presente inqu rito; qun o daf es-

tava acondecionado em o sa~ as amarradas ela oc a . Nada ro is de-

aro' a es emmha pres nte ne lhe foi nergunt do; onv · aa os 

os indici aos presentes a reenquerir a testemunha r sente nada 

lhe foi perguntado; per, ntado pelo Snr . .Presicl nte se t •nh ou

vid alguma referencia a resne i to da ar~ão dos indici dos O'l d 

terceiro no c so e anre .o,respond 1 had er vido are 
~~----~~~~· 

ada mais declarou nem lhe foi perguntado. ;,para c nst r eu, 

,João Cardoso de l,en~onça fano este termo, que, lido e chado ,onforme 

vae por 

Vice-Presidente . . . 7 
,h . /_'/ e6~--~ / 

Secretario- ~~v~· _-

Testerounh 'l/~ ~tfhw,. ~-~ @'~ 
Indi iado /!,M;/ptY'A~ 1J;J1tAA~" t1o/P ~,j-
Tndiciado -~ ~~ 
Tndici do -~ JP~ 

• 
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I f UERrro AD1 INISTRA~,IVO 

COl ~p r IA D0 ~AS E S ~TO> 

4a.. Testerunha 

EVt\ J /PO GO r, V!ES DE LD! ,com 42 annos de i.dr1de, de nacional ida-

de hrasileir ,natural da cidade da ahia do mesmo Estado, soltei-

ro, f e i to r da turma n~ 31+, com 15 annos e me i o de tempo de serviço, 
, - "' residente a H.ua Joao fi.uerra J- ?O,sabendo ler e escrever. Inqueri 

do a respeito do facto a ue se refere este inqueri o,Prome teu 
, 

so dizer a verdadJ; in querido pelo ~residente a rP.sp i to do f c to 
. , 

it do declarou que na noite do di 11 U.e UezeJTlhro d 19) J ·~ 

tendo sido a l tur. o. designada ar trabalhar no ar1'1 zem 5 em 

serv1 os a de se rga,ai o de embarque de UJ:1 v por da Blue Star Li 

ne,d ' ri iu-se par o pateo entr os armar.cns 14 1~ a pro~ur d.P. 

uma catn.rina a stinad.a a collocar a dal a hoPdo; que ao pa.ss r 

por agu ] le lo .,a.l o Po "'ante de serviço c amou-o pedi nd.o-lhe que 

fornecess alguns homens de sua turma afim de t ansnor nr> r>a o 

osto 70 uns saccos que se chav n proxi~o o p teo do ar zero 14 
que o d.eclaPante negou-se a attend.er aquelle p did.o allegando nadj 

poder fazer sero ordem do feitor geral; u a vi~t disso o rondan 

te communicou-r.e directamente com a uelle feitor, que lhe enviou 
, 

al uns homens de ou~ra turma;.que o necJa1, ntc pon~o nele c1etalhal 

sohr os factos ant ri ores que acaso tenham ali se dado porquanto 

apenas esteve no local a~ passagem,indo lo o em se~ida tratar dot 

serviços da s uc. tuPma sem nad.n. ter ouvido ner ind gado ; pelo Snr. 

Presidente foi perguntado aos inniciados presentes s tinhan nece1 

sidn.de de reenquer>ir a tes ernunh uara o ef.feito de alP.'u n re 
' • 

t obscura ou contrad.itoria,tend.o-lhP. c'do dito uc não. N d mai 

rleclarou a testemunha pres nte nem lhr. foi erguntado. E, para co 

tar eu João .~ardoso d, Lem onça f !O este terno que lic1o e ach do 



conforme' vae por todos o.ssignedo . 

Presidente _ r_n~.......-

1/t 



S DE S rrros 

- TEH.lrO DE ENC :RQAT EN'rO '!)')~ 11R B l rns no DI 13 DE .T eL TEIHO DE 19:S6 -

Pelo r) r. Pr>e3ide te foram en~er ados os tr 11 lhos as 16 hor s, fi

cando pelo mesmo designado o a·a. de a. anhã 1}+ de Janeiro 's 1? e 

meia hora.s no m smo locnl r>nr o nrosegui!Tlen o dos refericlos tra 

os v· ndn-se as este, UIL~as ile infornação Snrs. r ora cio de La 

re, \Jltonio "lverio e n onio Pll!re·ra 
, 

alente, anos a r sp c iva 

u li fie ção. ', para constar, eu, João Cardoso 1 n nç , f ço 

este termo q·le lido e ach do confori'l vae Por todos assignado. 

Secreta. r i o -

• 



IN1,UERT':' . m~nnsrrRA1' VO 

CO} PAl\TI1IA DOf; S DF; S TOS 

Acta. N~ 5 

Aos ll~ dias do mez de \laneiro de 19"16, ás 13 horas e 30 r.ünutos 

nesta r;idad,. de ~an tos, em umo.. das salas do e di fi cio da I nspe c to

ria rteral da Companhia Docas de "->antes, local designado parE! se 

pro~eder o inquerito administrativo,presentes os cidadãos Dr. ans 

Luiz Teinzelrrann, tToão Gonçalves Vianna, Dr. João Gardoso de J.en-

donça, p lo prineiro foi dito que proser,uissP-m os trabalhos e a-

pregoasse o Secretario os accusados as testemunhas a sere ar-

rolad.:1s o que foi feito. Apregoados compareceram os accusados 

motorneiros Antonio 1·l~an 1sco lrascimento, Santos Alves Souto e o 

~judante de electricista João Sudam c as t.stemunhas de infor a

ção, ord ~ando o Presidente que em separndo se tomassem em auto os 

depoil entes das testemunhas cada una de pcrsi com a assistencia 

dos accusados , Nada ma1s havendo a trat, r nesta,foi a mesma encer

rada,feita por mim, Joio Cardoso de 1 endon~a, Secretario e lhla e 

achada conforn:e vae por todas o.ss ignada. 

Presidente-~ ~~___,_... 
Vice-Presidente 

Secrftario -

, 



~Ç. 

Il 

O ~PATffiiA '90n S DE SAI 11l'OS 1 
~~/ 

/ ~ 

t?' ~~-~ 
y:o ~.;r ;"" 

/-_v 1\\ Jl ~ j= d s salas do edifi cio da Com nnhia Doe " d •>antas ,onde se 

di s do rr z d .Taneiro de 1936, nesta cido.d d Santos, ei'l 

:\_o f W ( achavam a commisuilo de inquerito ,os indir.indos Antonio l•'ro.ncis

João Sudnm co mi o Secr -

., 

r 

tario, lToão ,ardo so rlc J endonça na for a da 1 i, eu -se in i cio ao 

-arro larr~ento as st M nh.s de infor ~~o do resent r esso. 

Eu,.Toio ~ardoso de endon~a o dactylo ran ei • 

5a. test I" mh~. ( de informação) 

lOli.ACIO DE L ~1E, com 5~ nnos de ida(le, de nacionalidade bras i-

leira,natural _da Capital Federal,casado a·udante do hefe do Tra 

fego da ,ompanhia Docas de S ntos,co~ 23 annos e me · o de serviço 

na Companhia Docas de .Jnntos,resident a li.ua Xavier p · hei r o 192, 

sabendo ler· e escreveP. r>esneito do f cto a que se re ere este 
, 

inquerito prometteu so dizer a verdade . I qu rido u l o Snr . Pre-

sidente sobre o objecto do presente inq rito declarou : m i s 

ou menos as 19 horas e hü minutos do dia 11 d Deze ro o, 1935 

o declarant dav, en rad o pateo entre on arm~zens 12 A. ~ 3 

quando na mesma direc ão dn~u 11 pat o su ,ia un vi~i. da orn-

panhia Docas conduzindo 2 ou 3 tra~alhadores d tur que tr ziam 
, 

saccos de cafe a cabeça; que tendo o declar nte perguntado sobre 

o que levavam aque l les trabalhador es ouviu do vigia a a r!laração 

de que os mesmos vinha do ari'lazem lh onde se ac avaro 8 sa .as de 
, 

cafe que naquc l le acto era transportadas e ue pertenc · nm a 2 Mo-
• 

to rneiros da r;ompa.nhi Doe s de r. os; que o m~~rro vipia ai nda 
, 

lhe declarou que ia depositar ditas saccas de cn f e no nos to 70 

ii i zendo - lhe o declar nte que estavtl h~m ; que o a cl arant e a u 1' 



1 

o 

4/~ ~~~yJ 
/ ;/~hora se achava no serviço d.e o. 'ud.ant• ,digo em ~cPviço no c uPno e1:1 

onde encontrou varias ~rupos de pessoas que conment vam sobre o 

furto das sn,cas de café; que de tre aq~ellas pessoas um 

veio ao seu ncalço tendo então o de~lnran e he per unt do sobre 

e mostrando-lhe o local onde se encontrav n as T' stantes sacc s 
, , . , 

de cafe al M das que Ja tinhar. sido trAnsportadas; qu o loccal ew 

apre~o ficava ao 1 do do apm zem lh na calç da e::;tanc1o s s r. "as 

sobre uma caixa d au orr:o el ch vrolet sendo qu~ outr. s caixas se 

antepunham aos referidos suecos par effeito de dessi.mul ção; que 
, , 

o rondante ja citado avisou ao declarante que ja tinha sido dado 

sciencia do caso do Superintendente da Cor.1panhia Docas; qu nest 

ínterim os indiciados Antonio Francisco do lJasciM~nto e uantos 1-

:ves Souto estavam conversando com o • nr. Anto11io Fernand~s enc 

gado dos lan tão n 

clarante junto aos mesmos o '1nr. Soão Suda ,sendo cer o que acPedi· 

ta não t r est cor, o caso; que ao passar em ren t ao 

mesmos ouviu ntonio Fernandes dizer aos 2 primeiroR indiciados; 

"entanda-se co11 o chefe", quePendo rorn isso f zer ref renci ao 

proprio declarante; que a vista da declaração de Antonio Fernand s~ 

os 2 indiciados vieram ter com elle declarante,que l.es per unto , 
, 

mostrando-lhe as saccas de cafe sobre "" caixa e peças de automove 

11 isso é seu?"; que os indiciados responderam-lhe que "nfelizrrente 

era; que a vista de tal osta o declarvnte ainda reàar~uiu aos 

mesmos: "voces não vêem que difficil situação Sl 

com isso?; 
, 

os 2 indicindos ja referidos FpA.ncisco do 
* 

Nas c irr.en to e se calara e nada dizenno ao decl _ .......... -=. 
rante; que o declar nte em vist disso apenafl ainda exclamou: 11 est -bem 11 ; que ao se dar t l dialogo entre o de~lar nte e o indic· dos 



I! 

o Snr. Antonio Fernandes se achava a uns 3 ou h metros de distancia 

dos mesmos, pelo que presume o declarante que o mesmo tnn a ouvido 

toda a conversa; que uma vez isto posto, o Snr. Antonio Fernandes 
, 

approximou-se mais do declarante e juntos prosegu·ram ate ao c nal 
, 

do mercado, sendo certo que atraz dos lTle.:>JTOS vinham os 2 ja r.itados 

indiciados, que os alcançaram em aquelle canal; que então os mesmos 

'nd'ciaaos pediram a elle declarante par ver se poderi~ fazer al

coisa por elles; que o declarante respondeu-lhes nada poder-

ainda mais que e lles sabiar1 perfeitamente o que ti nharr. 

uma vez que todos os presentes tinham por outro lado 

presenciado O facto; que logo a SeP,Uir O d clarante dcrigindo-se 

a Antonio Fernandes disse-lhe: 11 o Snr. deverá cornunic r amanh ...... 

tal occorrencia a seu chefe" ao que o mesmo Antonio lhe resnondeu 

que sim; Jonvidados os indici dos present~s a reenquerir a teste-

munha nada lhe foi per lmtado . l\Tada mais declarou a testemunha pre

sente ner1 lhe foi perguntado. E,para constar eu,.Toão C:ardoso de Men

donça, faço este termo que lido e achado conforme vae por todos as

signado. 

Indiciado 

Indiciado 

Indiciado 



IN J!TERTIO ADJ I IuTRAT IVO 

COl1P i IA DOCAS DE SAT'1T0r> 

6a. testP-munha (de infornação) 

TTO IO SILVER O,com 38 annos de idade,de nacionalidade portugueza 

natural da cidade de J.eiria,casado,conferente da Jompanhia Blue Star 

Line,residcnte a rua }(arechal íermes N~ lO,sahendo ler e escrever. 
, 

A respeito do facto a que se ref~rP. ~sb~ inqueri.to,pror1etteu so 

dizer a verdade; Inquerido pelo •)nr. Presidente sobre o obj,.cto do 

presente inq e1•i to, de c lar ou: que em da ta de 11 de Dezembro de 19.?5 
, 

entre as 19 horas e meia e 19 e quarenta,passando o declarante pelo 

arm.azem lh teve oco sião de obs .rvar que r~aj s ou menos proximo ao 

pa te o dos arrrazens 11~ 
, 

15 cahiram alg 1.as sacc::a s de cu.f~ de ~ima 

da galeria,scndo certo qinda que ditas snceas fora11 r:arregadas,di-

go transportadas do locr:al onde cahirarn por w,a pessoa,que o decla

rante não dabe precisar quciT. seja; que n st& occasi~o o decJ rante 

como fmccionario da Companhia 13lue Jtar T.ine, ia a rro,..ura de um 

guindaste de 5 tonclad s que auxilia&s a colloca~ão de uma dal, 

destinada a servir o vapor Horman "tar que estava prestes a atr•a-

, - "" car ao c es; que npos a operEI ao de atracn.çao daquel e vapor o de-

clarant retirou-se da faixa do caes afi1n de jantar,não tendo ou

vido f lar nada a respeito do furto das saccas de caf~ o jecto do 

presente in que ri to; convidados os indiciados presentes a reenque-

rir a testemunha nada lhe foi perguntado. Nada mn.is declarou a. tes

te munha presente, nem lh foi perguntado. E,para constar eu,.Toão 

.~ardo so de l11endonça, fa~o este termo que lido e achado on orrr.~ 

• 
vae por 



CO 'PA I 1. D0'j ~) DE n l'PT'OS 

7a. t stP.rnunh~ (de infor.rr.n.~~ão) 

{JO PEH, A AT.ENT :, com 53 annos d idade, e na c ionn.l idade 

portu~u za,natural da cidad do Porto, casado, olicja dl ,~o .:pa-

nhia Doe s de Santos corno rondante, o 8 annos de tempo d ser-

viço residente a l{ua 3ap tis ta Pore ir::.., 157, s bendo leP e screver. 

respeito do facto a que se r fere o presente ' n uerito,prornetteu 
, . 

sJ d1zer a verdade; inquerido pelo Snr. Pres'dent~ cl 1arou q e no 

dia llde Dezembro de 1955, muis ou menos as lq hor .s e q a.renta mi· 

assando pelo armazern 15 ,en ontJ>ou o seu colleg Yanoe 1 13aptS 

ta OliveiPa que co1 e~sav COJ'1 OS 2 indiciados Antonio Fran i.sco d< 

Nascimento c 0antos lves ~>outo q e o seu pefl'l ido r.o egfl avisou-

he virma de apreender da el s 2 indiciados c ca de 8 sacc s de 
, 

ca ·e,que se encontr v nas proximidades do nn.teo entre os armazen~ 

14 e 15; que 1 ano 1 
, 

n.ptista de Olivejr& ~nos ter- .e isto d c r • 
, 

do entregou o ca.so ao denoente co1,10 ronclante eral qu~ e; que nes-

sa situação o d poent~ acompanhado do seu col.e ,a Janoel laptista 
, 

e dos 2 indi .iacloR ja acima no1. .ados deri.rürn.m-se ao loca onde se 
, 

a hav ~ as saccas de c fe consta ando o depoente 1ue as mes s era 

em nur:ero ele B,a rrn.dn.s pe a bocca,senclo que 6 el s r zi m ar• 

cn.s do ~o i.ssario exportador e as ~ rest ntes s rn aqu.e las 'P10.Pc SJ 
, 

qu a os a r;hegfl.da elos mesmos a lccal in li aclo afluíram ao rr1e s o, 

findos uns 2 ou 5 minutos os Snrs. Antonio FeP :1. d s ncarre~ado d 

mot orne i os de plan no na que lln. no i te o cnr. heodoro ton· o Ji:-

bcck da ::;ub-cst'l.~':io 6co feitor Evariste; que este ultimo ' nterpell 

do pelo declara te sobJ>e si podia. lhe cedeJ> alguns homens, isse-lh 

que ntava a disposiítão de um navio da 13lue Star Li.ne,que este. a 

a tracaclo ao ca s ,pelo que não lhe pod · n ceder os ho . ns pe i os; 



que a vista disso o declarante sol'citou de seu collega Baptista 

que telephonasse ao chefe de secção pedindo uns homens de turma 
, 

afim de transportar o cafe que encontrara para o posto 70; que 

posteriormente chegou ao local o Snr. Horacio de Lamare então de 

serviço; que nessa occaslão os 2 indiciados i,á citados soli.l"'.itaram 

ao Snr. de Lamare que cntercedesse em favor dos rnesmos tendo o Snr. 

de Lamare dado resposta negativa e ordemvio ao declarante para que 
, -transportasse todo o cafe apreendido ao posto 70,nao obstante ter 

. , , 
JO. o depoente pPovidencio.do o tr~nsporte de umas 3 saccas .de cafe; 

indiciados tamben1 solicitaram ao clcclarante que si-
, 

s c afe, alegando terem el-

les as conseguido como resultado de varreduras de café em diversos 

dias,sendo certo qu~ o declarante não poude attender aquel]e ap~l

lo dos indiciados em vista das marcas que traziam aquellas saccas 
, , 

cafe reconhecendo o denoente ~endo as mesmas saccas de cafe pa-

a a exporta~ão; que uma vez terminada a operação do transporte do 
, 

afe apreendido ao posto 70, o depoente limitou-se a telephonar pa-

~a a residencia do Snr. Superintendente da Gompanhia Docas de San..: 

tos narrando-lhe os factox e pondo-o ao par do occorrido,~ontinuan-

do depois no seu serviço em outros locaes; convidados os indiciados 

presentes a reenquerir a testemunha nada lhe foi ner~untado. Nada 

mais declaro11 a testemunha present~,nem lhe foi per~untado . E,para 

constar eu,.Toão Cardoso de 1\ltendonça,faço este termo que lido e acha.-

do 

Indiciado 

Indiciado 



IN· JE1UTO AD1ri 

CCH~P llii 00 .AS DE f> NTOS 

- rrERMO DO RNr;ERJl mwro DO. TRABAl OS DO 'DIA ll~ DE tTANEIRD DE 19?6 -

Pelo Shr. Presidente foi encerrado a secçio as 16 horas,ap6s a to~a

da por termo das test~m1mhas arroladas Snrs. Horacio ne Lamare, n

tonio Si 1 ver i o e ntonio Per e j ra Valente, senrlo, e lo P1 smo Snr. Pre

sidente desienado o dia lh de Janeiro de 19?6 as 1? e ~eia hora~ no 1 

mesmo local para prose~uimento UOS trab 1hos do presente i 1ueri O 

a inistrativo. E, nara const r,eu, Jo;o Sardono de 1 ~ndonç , f ço 

este termo rple lido e ac1 do ~onforme vae por todos azdignado. 

Presidente -~ 

, 



I , 

IN lUERIID 1\D}H HSTRA'riVO 

COT~PA} J IA DOe; 1\8 DE SAJI T08 

s lb dias do m~z de Janeiro de 1936, as l) horas c 30 minutos, 

cidadr de ~Jantas ,em uma das salas do edifício da Inspectoria 

(}eral da Companhia Docas de Santos,local desir,nado para se proce

der o inquerito aJ.ministrativo,presf'ntes' os ,ioadãos Dr. Ha s J.uiz 

Tll'i:fillclmann, .Toro 0on o.lves Vianna e l)r . .Toão ,ardoso a .... ~ endonça, 

pelo PI'im iro foi dito que se proscr;ui.,sem os trabaJhos e aprer;oas -

se o Secretario os accusados, o que foi .feito, tendo ~ompo.recido o .. 
. , 

mesmos . Pelo Snr . Presidente foi dito que,t ndo ::drl.o :1a ouvidas as 

testemunhas arrolad?-s para o nresente inquerito,marcava o prazo de 
! ........ _., __ ,.._ 

cinco dias para que os accusados apresentassem as suas defezas, o 

cor endo,conforme pre~eitua o art 0 8° das 

inst:rucçÕe s par o inqueri +o administrativo de que b•a ta o art o 

53 dos decretos 1 os. 20465, de' lo de l>ut :tbro de 1931, e 21081, de 

24 de Fevereiro de 1932 9 P.elo conr. Presidente foi dito mais que 

de accordo as instrucçÕes jÓ. ci·l adas poderiaM os inaiciados pro-

testar por prova testemunhal,indic~ndo para tal os nomes das tes -
, , 

temunhas que acaso queiram indicar ate o nurrero de set~.no maximo, 

assi.Jr como a sua profissão,idade,~stado civil e a sua residencia . 

Ainda oelo Snr. Presidentt" foi observado que P.m caso de apres .. nta-
..... 

çao de defesa os indiciados deveriam trazel-a articulada,podendo a 

mcs a ser acorn anhada de do t~umentos que a instruam, tudo confor e 

o j~ citado artu 8° das inrtrucçÕes. Pelos indiciados rese tes 

Snrs . Antonio r> ncisco Hascimento, Santos Alves Souto e João Sudarn 

foi dito que ficavam sei ntes e que tendo de.r~zas, pro., estav Jr apre

sental-as dent oo do prazo offerecido, sem no entanto lançarem m"""o 

da prova testemunhal a CIUe tinham dire ito. Nada mais hav~ndo a tr -



tar, foi pelo Snr. Presidente encerrada a secção as ~~ horas e 

trinta minutoo,e pelo mesmo Snr. Presidente, designado o dia 22 

de Janeiro de 1936 as 13 horas e meia no mesmo local,para encer-

r>amento,digo prose uhnento dos trabnlhos do resente inquerito d

ministrativo . E, pa.ra constar, eu,,João Cardoso de Lendonça, faço 

este termo que lido e achado conforme vae por todos assi~nado . 

Presidente 



, 

COYP 1 IA DOCAS DE qJTTTOq 

CTA f12 7 

os 22 clias do mez de Janeiro de 19)6,~& 1) horas e )O im os,nes-

ta cidadP. de Santos,er uraa as salas do edifício da Inspectoria rro-

ra1 da Jonpanhia Docas de Santos,1o.cal de i.gnado para se proeeder o 

inquerito ad.ministrativo,presenler; os ·idaclãos Dr. Hans Lui!3 Hein

zelrrann, João f1.on )a1ves Vianna e Dr .. João ':ar oso de l endonça, pc o 

p~lrr.eiro foi dito que se prosseguissem os trab lhos o a r ;oasse o 

Sec et rio os accusados,o que foi feito,tendo comparecido os mesmos 

Pelo Snr. Presi ente foi dito que,estnndo terminado o nrazo offere

cido aos indiniado para apresenta ão de suas defeza ,convidav os 

mesmos ' ndiciados a offerecel-as neste acto,par fins de dir i ·o . 

Pelos indiciados presentes foi dito que tendo as suas 
. , 

defezas Ja 

arji cu adas, requeria fossem as mesmas juntas aos a tos do presente 

pro osso. Pelo Snr. Presidente foi def rido o pddido acina e orde-

nado ao nr. Secretario .ajun ndn. a s u. os dao def zas lT1 anre o, 

em 1 .ero de duas,sendo uma exhibida pc os 'ndic1ados qant s vos 

Souto r- Anton'o Francisco do Nascimento em sua \jfezu. corr rum, sob 

a forma de con testa~ão, e outra, do Snr. João Sudan que apresentou 

-as s s razoes em ue ar•llo. Tudn rf'Jai. have1rlo a tra ar,foi pelo Snr 

Presidente encerracla a secção as 14 horns e 15 minutos,e pe o mesmo 

c~r. Presidente foi ordenado a mi~ ~ecreta~io,Joio ,ardoso de 1 en-

don a,que fizesoe este ter·mo,que 1iclo c ac auo )onfor e vae por to-

dos 

Secretar· o 

Indiciad 

Indiciaélos -

Indiciados -



nMP. HH I DO A'1 DE SAT TOS 

JUNTADA 

crtifico que neste acto J tei aos presente autos uma dcfeza sob 

-a for~a de contestu ao a resentada pelos indic'udos nton · o Frn. eis-

1 ves Souto eJ11 6 folha.s dactylo ,r a hadas 
, ~ 

em um so lado c competentemente rubric das , bem como us r zoes ap-re"" 

sentad s pPlo intiicia o ,Toão Sudar1 feitas do proppjo punho em uma 

folha 
, 

pu (; 1 pauta o • 

OP. .Ta e1ro 



• - C O N T E S T A Ç Ã O - ~ (( 

EXMOS.SNRS.MEMBROS DA COMMISSAO DE I NQUERITO DA CAIXA 

.. 
DE PENSOES E APOSENTADORIAS DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA 

ijOC S DE SANTOS -

Nos termos da lei, e de conformidade com 
~ ~ 

as determinaçoes e faculdades que essa D.D. Commissao 

achou por bem conferir aos signatarios abaixo, permittin-
~ 

do-lhes esclarecer e contestar possiveis contradicçoes 
~ 

nas declaraçoes prestadas pelos depoentes Snrs. Manoel 

Baptista de Oliveira, Antonio Valente e Horacio Delamare, 

no inquerito 6ra em curso e no qual são accidentalmente 

indiciados os contestantes infra-assignados. Pelo têor 
~ 

das referidas declaraçoes, segundo nos foi dado conheci-

mento pela leitura dos autos de inquerito, é que pedimos 
.. ~ 

permissao para repetir o termo possiveis contradioçoes, 

pois queremos crêr que deante da gravidade dos factos 

desenrolados nas proximidades do Armazem XIV, na noite 

de 11 de Dezembro ultimo, inegavelmente oocasionou acer-
.~ 

rimas confusoes e commentarios, o que, muito naturalmen-
~ -te, originou a má interpretaçao das excusas e explicaçoes 

que os contestantes naquelle momente, já maliciosamente 

accusados, procuravam esclarecer. 
.. 

Snra . Membros da Commissao, o nosso intuito 
-é resaltar a verdade, na certeza de uma sa justiça, ra-

- ~ zao esta que nao queremos palmilhar o confronto de rescen-

timentos passados que, capciosamente parecem intuir ou 



influiram no animo pouco sensato de um dos depoentes, 
H 

que muito influiu para a deturpaç o da verdade, crean-
H 

do propositadamente na occasiao um ambiente de exaspe-

-raçoes aos contestantes que nada tinham, como nada têm 

de responsabilidades na accusaçao que óra lhes pesa, a 

nao ser as aparenci~, e estas apenas apoiadas nas hy

potheses e coincidendias. 

Argumentemos: 

12) - Diz o depoente Manoel B. de Oliveira 

-que "no exercicio de suas funcçoes em a noite de 11 de 

Dezembro de 1935, ao fazer a sua habitual ronda, verifi-

cou a existencia de varias saccas de café entre o Arma-

zem XIV e umas caixas alli existentes e que, junto ás 

mesmas encontrava-se o indiciado Antonio ]rancisco Nasci-

m nto que, · inter~gado, confessou ser de sua propriedade 

o producto daqu~~le crime, e que em seguida o indiciado 
I 

Santos Alves Souto aproximou-se delle rondante, dando-lhe 

a entender que era parte interessada no mesmo crime, pe

dindo-lhe sua complacencia"; e que no mesmo sentido re

correram aos depoentes ntonio Valente e Hor cio Delama-

re. 

Ora, é muito interessante o alcance deste 

depoimento em suas entrelinhas, é quasi flagrante a má 

fé inicial do anoel B. de Oliveira que, natural-

-mente imbuido de noçao de responsabilidade, e com 

temor das conseqfencias que do facto podiam advir, mal

dosamente alarde~u aquella sophistica e salvadora (para 

elle) hypothese senso n;o p6de admit~ir), 



-formando desde 16go um ambiente e confusoes e duvidas, 

como acima dissémos; e mais, ;irigou os indiciados a 

recorrerem ao Snr. Antonio va'lente, solicitando delle o 

mesmo que já haviam de inicio solicitado do denunciante 
... 

"que nao praticasse uma clamorosa injustiça, envolvendo 

os nomes dos 6ra contestantes como autores ou mesmo co-

autores daquelle facto~; todavia prevalecelltam as allega

çÕes e affirmativaa insensatas do nosso accusador que 

achou por bem denunciar-nos á Superintendencia do Trafe-
.. 

go em uma falta gravíssima, para a qual nao offereceram 
... 

e jamais poderao offerecer a menor das provas concretas, 

pois ha testemunhas que affirmam terem visto os indicia-
... 

dos collocarem alli as referidas sacoas ? Nao. Houve fla-
... 

grante ? Tambem nao. Si os denunciados houvessem confessa-

do a autoria do furto, qual o dever do accusador como po

licia da Cia. D6cas ? são estas as contradicçÕes que mere-
... 

cem meridiana attençao de vv.ss. para que nao se venha a 

praticar uma injustiça clamorosa por méras aparencias e 

aggravantes oriundas de simples e fatal coincidencia. 

2g) - Inquerido o depoente Antonio Valente, 

diz o mesmo que na referida noite foi procurado pelo 
... 

seu auxiliar Joao B. de Oliveira que lhe deu conhecimen-

to dos factos já narrados, e que chegando ao local teve 
.. 

occasiao de constatar a veracidade da denuncia, e que en-
-tao tomou as providencias que o caso exigia e viu os de-

nunciados solicitarem ao Snr. Horacio Delamare clemencia 

para o facto;óra, isto é puramente uma inventiva desar-

rasoada, como adeante descreveremos; e mais, o depoente 



.. 

s-6 -

... 
A.Valente nao positivou essa asserçao, ou entao a disse 

.. 
segundo as informaçoes que lhes havia sido dadas pelo 

primeiro depoente, e mesmo em oonsequencia das attribu

laçÕes e confusÕes do momento. 

E quanto ao terceiro depoente, o inte-
. ... ... 

gro e respeitadissimo c de secçao, cidadao Horacio 

Delamare, é com magua q o vemos envolvido neste inque-

rito como informante, e amentamos mesmo profundamente 
-os aborrecimentos que lhe estao sendo causados nesta 

pendencia tão confusa e original, porém não nos é possi

vel negar que, de facto; nos acercamos de s.s. naquelle 

momento em que as ciroumstanoias de úma pura coinciden

cia collooavam-nos (talvez calculadamente) em uma situa

çao que já se nos apresentava difficil, em face da má fé 

ardilosamente preparada por quem precisamente tinha ne

cessidades de apresentar um culpado nos factos em apreço, 
- .. emb6ra nao atinemos quaes as razoes. Nao obstante o que 

\ ... .. 
viemos affirmando no decorrer desta contestaçao, nao nos 

I 

é possivel furtar-note ao dever de esclarecer a verdade, 

e para tál pedimos l"oença ao preclaro Snr. Horacio Dela

mare, para declarar que s.s. possivelmente contrariado 

com o sucoedido ii'terpretou má, e erroneamente o que os 

6ra contestantes, com insistencia, lhe pediram no lo-
.. 

cal, e ap6s nas proximidades da sub-estaçao ng v. O que 

pediramos a s.s. pediriamos com o mesmo calor ao Exmo. 

Snr.Dr. Ismael de Souza ou a qualquer outro chefe ou au-

toridade que alli aparecesse, uma vez que pedir justiça 

é um dos mais sagrados direitos humanos, e foi •o que fi-



zemos, deante das accusaçoes e ameaças que nos estavam 

sendo feitas, pedíramos mesmo com insistenoia a s.s. que 

tomasse as necessarias providencias, e que procurasse 

A -ver quaes as razoes que estavamos sendo accusados de 
.. 

uma falta que nao commetteramos, s.s. respondeu-nos que 

nada podia fazer em face do que vinha allegando o rondan

te dos vigias e nós, os contestantes, bem comprehendemos 
... 

no momento que ao Snr. Horacio Delamare nao cabia em 
.. 

absoluto tomar outra attitude que nao fosse aquella em 
.. 

tao delituoso e complicado caso, pois, unicamente na qua-

lidada de chefe lhe era licito julgar a occurrencia de 
... 

conformidade com a communicaçao official que os respon-

saveis pela vigilancia da fachada do cáes remettessem ao 

poder competente. Todavia., nunca suppunhamos que tivesse 
.. 

havido, por parte de s.s. uma interpretaçao inversa do 

pedido feito, que bem ponderado, bem raciocinado, por si 

s6 demonstra a veracidade com que viemos argumentando • 
... 

Illustres Membros da Commissao de Inquerito, 

permittam nos solicitar vossas esclarecidas e desapaixo

nadas attençÕes neste pormenor: ~ acceitavel a hypothese 

de, sabendo os contestantes, e conhecendo mesmo o carac-

ter impoluto e reato do Snr. Delamare (ainda na qualidade 

de chefe), seria possível que arrojasse-nos a fraqueza 

e a indignidade de solicitar a s.s. que acobertasse cum

pliciosamente um crime de tanta gravidade ? O bom senso 

não o p6de admittir, e os contestantes, em toda a sua 

rudez, seriam e são incapazes para tál venalidade, que .. . 
nada mais era que uma clamorosa offensa a tao dis~incto 



... 
e respeitavel cidadao. E ta é que é a verdade, e da qual 

nao nos afastaremos, sob qualquer pretexto ou circumstan-

cias. E assim contestamos como inverídicas, ou como sim

ples producto de más interpretaçÕes resultantes da con-
.. 

fusao existente naquelle acto, as unicas accusaçoes cons-

tantes nos autos deste inquerito, que como acima dissé-

-mos, o bom senso e o judicioso criterio dessa Oommissao, 

ou a quem de direito houver de julgar o presente caso, 
.. 

e na certeza que sejam preciadas com a maior ins<~ao 

-de animo a presente contestaçao, os signatarios esperam 

J U S T I Ç A • 

, 
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COl ·p AJ IIA DOCAS ~E SAHTOS 

,JlJJ"'T ADA 

l ~ert i fi co que nesta. da tu junte i aos presentes a üos u.rr:a copi de 

UJ1 requerimento do Secretario ela Commissão do actuul inqu rito . 

administrativo o.o Exmo . ~nr. Dr . Inspecto-r G-ero.l elo. Conpanhi Do 

c a~ dc. S~l nto s. 

Sa1tos , 25 de Janeiro de 1936.-

• 



IN 'lT ~Rirr'O i\DJ JNI91'RATIV0 

COliF NR IA OOCA.S DTt: SAl'T1DS 
, - c }J . 

Exmo. Snr. Dr. Inspector rreral da Jo~panhia Do~as de Santos 

O abaixo assignado,Secretario da Jommissão do Inquerito 

Administrativo,constituid por Portaria dessa Inspectoria de 86 

de Dezembro de 19?5,para apurar a subtracção de oito saccas de ca

f~ do embarque do vapor 'h le s tern Prince "·,no dia 11 de T)ezembro de 

19?5,tendo necessidade dos documentos referidos no artigo 11 das 

11 InstrucçÕes" para o inquerito administrativo de que trata o arti

go 53 dos decretos N2s. 20.465 de 1~ de Outubro de 1<))1 e 21.081 

de 24 de Fevereiro de 1932,serve-se do presente para requerer a 

v. Excia. seja ordenado ao Snr. Encarregado do rrabinete de Iden

tificação desta Gompanhia,os seguintes dados,referentes respecti

vamente aos rnotonneiros Antonio Francisco do Nascimento, Santos 

lves Souto e ajudante de e1ectricista .Toão Sudam: 

a) certidão do tempo de serviço de cada um. 

b) certidão da folha de antecedentes de cada um,corn todos 

os elogios e puniçÕes,interrupçÕes de serviço,licença, 

-faltas e exoneraçoPs. 

Santos ,21~ de ,Janeiro de 19?6.-

(a) João Sardoso de ].·lcndonça ( dac tylo~rapho) 

Secretario. 



r 

·' 

.... 

C01 'P :nr DOCA' E S Tl'l' S 

,e t'fico JUC nesta dat-> junt i aos Jrescntee autos os ser;uint s 

dor.umen tos: 

) 3 certificados de tempp de serviço de cada wn dos ~egu ' ntes 

indicia os: - Antonio }'pancisco do lo.sc ' r1ento, Sa'l'ltos lve 

Souto e .To"' o Sudam; 

B) 3 certifico.dos de folhas de ante entes dos mcsmos,digo de 

co.c1a. um dos ' ndi i· dos acÍJ" referidos. 

)'1 +os, 7 c .Ta 1r :le 1936.-

e Jretario • 
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C .'. T I P I C • D O 

c o .ur. r 11t o,.. Hlvcs cu te, cmprc '.!UC cJ Gr -a 
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COMPANHIA 
~OCAS DE SANTOS 

INSPECTORIA GERAL 

SANTOS 
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C~RTI::!'IC .. DO 

C:~H ' 111'1 O que c;rot6 ar-sim uiscr .... minadc c ter. pc dG serv1~c c1c 

Snr . Ant cn~c Fru!lclscc cl c :Jnsciucntc. -" lr.ü ttic.l c ·en 19 de 

(Junho à c 1912 come fcculstn de 2n. c1ns~c ele bateú'lo Gunru ct 

cem o~ vencimentos àc 140"'000 mcnsacs .l~ 3ctcr.J .1.'0 àc 1916, 

foi tnmc::fcl'1 ]C :rnrn o 'b- 1 tolÜc GUDyuba .Em 5 de Junho de 1917 

deixou c~ serviços . ,enur.1· ttidc em 1 o de >ctcr:1brc do 1920, cc

mo mnrlnhclrc n t urmn de geral cor1 a c.lit rit de 4 ,~ouo .Em r;CJ 

de J~CVCJ'TJbro do 1920 dclxou o.r:: c 1 ·vi ,os. Rcwllml tt:Ldo em 3 de 

1 u·csto d c 1921 como mar1nhc.i..ro· dn turm~ llc [';Cl'"U1 cem n cliar1a 

de 5·, 000 . ·m S te .brc de 1921, foi trLlnr.f l'.l.Uv x l"' fc,su~rtL 

' "' o cl c o: .• tc1dC ut rinl-:.o cem c~ ve11<.:i ncllto~ uc 1 ;:,.,..ouo m usne . • 

!.In. ·~[ ic tle 19;.;.5 , fortm seu., vcnc1r.10nts: e1cvutlcs a 180~000 

mcn~nos .Em Junc.i..r G de 19~4 , i'c~nn seu:- venci nClt Los clcvau o~ n 

193 · 000 JTiC r1~nc~ ;"n Janc.:.rc c c 192G, fcretm r-cus vcuci.ri1 tos e

levado. n 225 ~000 mcncao.c:: . :!:m 14 do LezcnuTo ele 1925 c1CiÃCU cc-

r::ctvi ... cs.Rcndr,lttluc em 2 ele .lnlc do 19'8 ccc1o mctcmc.;_:cc) de 

3n.c~.nP("'.c de: ;ruinllLtste"' clGctriccr cora o sal rio de ~;820 per 

hora .Em .:·gcr-tc de 1928 pn:sou n per·ccbcr c rtilr rio de ~;900 per 

hcn.1 . ~m l;'cvcrclrc flG 1920 , IJrowcv.i.dc (.. mctcrn -ire de 2n.clns~ 

co:n o t:"nlnrio de 1.;;0bO por hvrn . "3m ...... czcmbro de 1929 , foi trnnt~

feridc nr, mct-:;n1c1rc do ccrrcgncJcr mcchanico de r-acccs .~ F -

vcrciro de 1931 foi trDnsforidc pnrn mctcrnciro de 2n . c1ns:e 

com c f"iüario de 1.:P200 por hcrn . ..... m Accf'to de 1934 , pnsr--ou n rx:r-
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cob r o snlnric c 1~300 Jor hcr·n .~m \.)G de Outubro de 1935 

fo i llccncinuo por 12 ains s m vouc 1C 1tc. a pnrtir de 31 

de ·~ .-:-no mcz .-"'m 12 cc Hcvcubrc de 1935 , up Gf!C!ltou- F"c ao 

~t::r'ViÇC .-

Snnt c,.. , 5 c Jnucirc de 193 • 
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D O 

CERT "'lLO ue c tampo ue c::orviço de Snr. Sa to~ Alvo~ Souto 

ec-tci nssim cli. criminadc.-" Aumittidc em 14 de tb' 11 de 1910 corno ~ar

vente no . 1 tio B f o com a d1ar1n ue 1J500 c com o nome uc Snnto!; 

Alves . ~Am Janeiro uc 1911 pn~~ou n perceber n Llinr1u de 1~~700.Em Ja

neiro de 1912 passou n pcrccbor o diuria uo l$800.Em l'evcrcirc de 

1912 trunsfcridc pnra guinche ire ue 4 ... 1. clt. ss~,.; m:t Lusa de 1ncl11nw=: . 
cem os vencli.!Cntc.s de 6QwOOO rncusncs e cem c ncr:tc de Souto~ lvcs 

outc .Em Ab,ril de 1913 l''Crl1CViclo t guinc11G lo hydraulico de 3n . clns -

se cor os vencimcn tos de 75~0 O me1l.crnes .Em klio de l9l.j t•omevi c n 

cu1nche1ro de 20. c1as :-e c; c m c~ vcnl!:l.Lcntcs ele 90"~~000 mcn::~1c~ . Ern 

Julho de 1914 pror,1vV1Lic a guincheirc de 1n . clnssc cem Of- vencil:1eHtCF 

de 1lO.,pOOO mcnc:ne~ . ~m Juncir·o de 1916 trntc:fm·ic.lc e yrc@ .. Niuo é\ mo

torneiro dC fll1IlDZGm . i'm ch neirc de 1917 prCf'lCV id C O mctcrneirc ClC lü. 

c1osse cem os vcncirncuto. de 12 ooo menPac . • ~1 Julho de 1917 foram 

RCU~ vcncirncntcs clcvndoP o 130$000 mc,nr:.uc~ . Jt1nc1ro de 1919 trnnP-

ferido paro motorneirc de 3n •. los .. c ao~ guindaste;.~ ele ct.ricc~ com o~ 

vcncitientos de 140$000 mvw::ao~ .Em JDHCll'O de 1920 fcn.1m F" ·u~ vcw.:l

mcntos elevados t. 15~000 m 11.c;ucs . :m ~cveubrc de 1920 foram . eu~ vcn

c1mcntoc: c1cvnt1os t 160tw~OOO mcnsDc~ . li!m , czcrnbrc de 1920 prouov1c1 c a 

mo torneiro de 2n. clélsf.io .~m J{JDio de 1920 , forum !"'Cur; voncimcntcs ale ... 

vau os n 175~000 roonPne~ . ~r.1 Jnnolro elo 192~ , fcrnm cur vcucimcntce 

e1cvnoo("" o 195.~000 mcnsl. c ;; . n JmtGiJ.'O ele 19!...b prenJcVidc n cton ciro 

ele la.clnssc com cs vcnclmclltos cio 24(À 'Ouu roon~uos . •'m Setembro de 

19.2 )QSS CU ~- lJC:Cc.;t bcr 1~000 per hcru . Ern Jt.UlGJ..rC d · 1 · ·~ 1 pusrou O 

perceber n solnr·i c de 1·;060 per hcn . • Er. 1{;cstc uo 1928 pnscou 10 per-
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ccbcl o ~ctl8T1C c1c 1~1 O por hcr·:1 . Em Dezembro dC 1929 tr~nc '<::ri "o 

;rt!'<. mctc1nclrc doe:: tlcscnrr guucre. cG caf~ •• ,rn Jlu ire dC: 1931, 

t:c;_ nsf'er1c1 o p .. ru. mot J 'HCiro de 2a . clnc (c ccr.1 o . n1:.1·1o de 1'" ~00 por 

ho:ro . :..m ;este de 1934, pnL ou n ;GrcclX:r o . n18l'1C c1c l 300 por 

hcrn. 

s, nto~ , 25 de Jnu ire éle 1936.-
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C~R~IFICJlDO 

C'~'"1TIF..L:CO que o tempo de ~crviço do :>11 • Jcno Sudnn c:--té.'l n~f-im 

di""cr1m1nrH.lo .- •• c.1mittitlo ·em 10 de Julllc dc . l 16 cerne u )rcnalz 
' ~ de cnlc1e1rci rc cem n di o ri(. de: 1-wOOO c: c an c ncnc ele Jct..to .t•'ran-

c1c:co Sudnn • .!.m Jru1c1:rc ele 1917 foi tranc:fer1d o P'" r'"1 aprcnd iz de 

c::t1cle1roirc de cobre . m Julho ae 1917 po~sou u perceber n dio 

:ria de 10!300. ~~m Janeiro ele ~918 par-sou n perceber n cl1orin ele 

2'1f1000."'~m gc~to de 1918 pns~:cu n perceber n c11ru 1n de. 2t.200.Dn 

JnnGiro qe 1919 . pns~ou n pcrGcbcr .. à in Tia de 2v .oo. •' Jw1hc de 

1919 )(l~~ou n pc.cccocr· n uinr'i[ de 2..,i600 . Em J~:nc ro c.ic 1920 foi 

transi·erido parl. aprcn lz de frczudor com din1 in de 3wOOO.Zm 

Janeiro dO 1921 pa~.~ou D pcrcc. bc.r a t11ur1 do 3..rGOO.Bm ~1 c dO 

1921, foi tra1sfe11uo p r· .. . tra "tll mlor ao n.cm ... zeHl · 14 com n diq

rln co 5t'j.OOO c cem c. 1J 10 de Jo:ic Suclan . Jn 17 de Fevereiro de . 

1922 deixou oc: r:.crvi~oc- •. nenclm1 tt1do em 3 de ~· 1 ço de 1 .22 como. 

mnrinhc ·ro uc 3n . clns~o t1c 1:ntcü5o 'nTongo cor o~ vonq ntos 

de 14~0üu mcnPncs . Em Outubro de 19,-A) , foi trnnsí'cr1clc urt nr 

Ofl1c1m. P como ujudnnte e culdcirc1 rc cOJ a 1"' ~11: uc 5 t~.:JOO . : 

ncvGJ.abro d - 192.:> , ~oi tran,;.) ·e.c.~..qo p:ua ujuur.ült de c cr1-1ucr 

dn Secção ~lectr lca ~em C"' vcw.;it;~c:ntcs c c 180~000 rron~ac~ . • 1 20 

e Abril de 192 dG1.hou c~ . r~vl'Íc· .Rcuu 1i ttl c em. 21 ll · Ju11c1 rc 

de 1930 como ajuLinntc ele cp .. J.'UclcL' ua Scl:ç:." c Elcctrica com cc- vcn-

clrncntcP de ;:;oCX~ooo mcm. no r- . Agcrtc ele 1931 vrcmovid c n u judr.m-

te c opcraclc.t' cie 2n . c1n:-se .• Em Scte1brc cc 1934, eram r- · u~ ven

ci J<?ntc~ Gl0Vê.1LICS n 32CX'~000 Ii10 n•:;nc . • 

. Suntcr , 25 clG. JuHC.i.~c de 19:66.-
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COJ P. !· TI.. 00 ~ .. S DE SATJTO-> 

JtTNT \DA 

Jertif i c o que nc s ta da ta junte i aos l'C SP.nte autos o r c lu to r i o 

do processo referente ao ~ :tual inqu ri o administrativo dcvida

m nte assigna o p~lo. cor!lJ iss"' o desi.gnnd.n, e ~"Onstante (k 1- frére) 
, , 

folhas de pay>c 1 sem pauta dac ty ographauas <le um so la do. 

Santos,~O de Janeiro de 19~6.-

S cre tario . 

• 



Lr mm.ITO 1\DYINISrrH.ATIVO . 

GOl P T . I nn j S DE SAF'W'~ 

, 
E, cwnprilnento a portaria do ~nr. Ins ector Ger da Comp nhir. 

Davas de Santos,datada de 26 de De7.em ro de 1935,a corr.n1ins~o 

ne lla deJignad:l,cortpo.J c. uos Snrs. Dr. Ians Luiz licinzelrr.ann, 

como prPsir1.I.te, .Toíio r-onçalves Viannn co o vi~e-presidc te e 

Dr. João Cardoso de l'endon~a cOlHO secretu.rio,IJroccdc to ·n u -

rito adminlistrat'vo, c confo-rmiC.ade com o a-rtv 53 do Decretos 

20 .l~h5, de . ~ dé Outubro de 193 e 21.081, de 2h de ~·everc i-r o de 

1932 e de accordo com as ·1~tru0~Ões baixua~s por port r1 de 5 

de Junho de l9 7~,pelo .ansclho IJaciona do Trabalho. 

O inquePi to inici a<lo por a que lla portaria J.a Companhia Do cus de 

,:)antas, tem o firr. de apurar as responsabilidud.e3 dos mo torneiros 

Snrs. Antonio Francisco lo ascimento e Santos Alves Souto e do 

• judante de electricista Snr. João Suda~,no roubo de sar.cas 
, 

com c f c do em a r que do v por ''7estern l1Pinee" ,~"m 1uan ·o , :-;te se 

achava atracado no co.es,er.1 frentf'l do t...rrmzem N~ 14,intP-rno, da 

,1.tadn ,orn)unhia. 

Bantis ta Oliveira e Pano e 1 lar· os Santos e 

f>nr. Evari.sto C1on alves de Lima. 

De:. inicio a eo lffiÍSuão infúrmou-se,con os emprer, dos ~ompctentes 

da jo1.panhia,da marca dos saccos aprehenrlidos,annotando que se 

tratava de B naccos arr;arr>ados pelu boc"!a,contendo Atda um cerca 

40 kilos de 
, 

llr. de cc...fP-, '3cndo 3 r.O!T] a ma c a 1 l'TT)ER L 1• cor a mar-, 
caE.s.J A.B.4, wn cor:~ a maPcn LEPE '.S.(}.A.B.4 c 5 saccos ... 

o;) 

narca externa <lefPnida,a ig~ 1 '1ndo-se que do 5 s ecos in i i. a r.1ente 



inicio.lrnente cheios fora t ir <lu aleuns ~i los de cad e, co c ste 
, . 

c~fP, ench1dos parcialmente os 3 resta tes sa eon. 'o parecer da 

CorrunissÜo, essa distribui :"o fni .re·ta cOJ:l o intuito de facilitar 

o trons orte ,diminuindo o peno e .riando lo~ 1' para ne ur r as sac-
, 

cas,bem como para dar o. apJ. r>cncia de cafe colhido por v·rreduras. 
~ 

eve am eJ. a ornmis sao o cuidado de se infor ar se a rarc dos 

saccos ele café destinados ao embarque no estern Prin .e era a mes-

ma das sacas a rehendi"as,do lorario em uc foi effe~'ua o o m-

barque dessa::i arcas,vcrificando que foi durantA o correr do dia, 
,., 
n~o se podendo especificar as ho~ s dada a deversidade das "arcas, 

e do caminho que taes saccos deviam ter percorr•ir1o ,par c.hegar a 

bo .. :do d.o referido navio . 

Assentado que o embar e foi .f0.ito r..tr VP-Z das da.las I) -s. ') e c.., 

ambas em r nt ao arJ, az m 14 e proxil .s v.o nonto onde f o am n

contr das as referidas saccas,verificou mais a Joranissão que os 2 

motorneiros indicados,Snrs. Antonio 'Pancisco do lfasc'mento e San-

tos \lves outo,tonarnr conta daqucll s dal s dura te s horas rr 
, 

que por alli passara 

did.os. 

saccos de cafp co a ~es rn rca dos anre n-

~sc]arecidos esten pontos,a r~ommissão teve ainda o cuidado clr inF-
, 

pec !ionar o local do percurso elo cafe antes elo embarque,para,clesse 

rnodo,forrr.ar me hor juizo do conjunr:to de occa'PrGnr.ias que constituem 

o objec o o presente urocesso. 

Os trabalhos propriamente di tos fora.n1 inic · ados em )O de Dezembro de 

' 1935,isto c,dentro do prazo estipulado p8lo Conselho acion ao 'l'ra-

ba.lho nas instrur.;çÕes já aci lll.S refAridas. tesolven-se nc::;ra. primeiro. 

c o. -;onsta este pPocesso,inti ar re ularmente os 5 ac-. . 
cusados,bem como as tcsterrunhar.:: inici }.mente indjcadas,pa,..,a que fos

sem ouvidas suas declara~Ões. 



Na data ~reviamente fi~ada,? de Janeiro do corrente anno,foram to

madas por terrno as declaT'açÕes dos Snrs . Antonio F ancisco do 1'Tas

cimento, Santon ·~1ves Souto e .ToÜo Sudarn, accusados do Poubo. 

preciando os depoimentos dos 2 primeiros,motorneiros das dalas 
, 

por o de passou o cafe, estranha-se que elJes tenham dado a sahi-

da no cúrtão de registro ás 18 horas e poucos minutos, e dePois 

voltado para as dalas,para,conforme dizem,mudar de roupa. O local 

onde foi dada essa sahida dista cerca de 200 metros do de trabalho 

e ~ tanto mais ettranhavel aque lla pressa de dar sahida no cartão , 
, 

sabendo os motornciros que iam ser pagos ate as 18 horns e 30 mi-

nutos . É tambem e s tranhave 1 que, tendo trabalha do eJrl continua~ão , 
, 

isto e , um numero de horan m1.ior que o norrna.l,tenham nerr1anc0.ia.o 
, 

nas proximidad" s das da las a te pelas 19 hor'-l. s, hora e:rn que devia 

ser feita. a mudança do vigia . Ha po i s nas declaraçÕes dos 2 motor

neiros accusados esse detalhe que já nor si denôe contra eJJ.es . 

iuanto ás declaraçÕes uo terceiro accusado Snr . João Sudam, a Com- , 

missão veri 1 icou que estava realmente em serviço na hora da apre

hensão do furto, correnc o os cir~'uitos clectricos da illu:rninação ex

ternA, atribui s-ão esta que faz parte do seu r..a rgo . 

As testemunhas foram ouvidas nos dias 10, 13 e ll1 de Janeiro do cor 
, 

rente anno,sendo nos dias lO e 13 as cujos nomes ja acimA. se acham 

indica.dos,e,no dia l)~,os Snrs. roracio de Lan,are,Antonio Silverio e 

Antonio Pereira Valente . 
, 

Apreciando o depoimento da tester:mnha,Apy Esnindola,policia,e r:mito 

interessante observar que o depoente não tenha feito referencia a 

qual·1uep occorrencia anormal. Ou, na realidade nada viu e neste c€1s 

dernonstra desleixo no compri:norto das suas obrigaçÕes , uma vez que , 
fora destacado par' aque lle local com o fb1 unico de fi~ c 

então têm conivenmia no caso. 

?.ar, o~ 

AG 'dcclaraçÕcfi dos Snrn. }~anoel f3a ... tista de Oliveira, Horacio de La 



-T.ama.re e ntonio Pereira V a lente, sao ... onclude tes e ,prinGi almen-

te a declaração do Snr. 1 oracio de Lamaro, em linhas geraes confir

mada pelos dtH)OÍT.lentos as é. outras testemunhas,dei.xa be::-", clur a 

culpabilidade de 2 dos aecusados,Snrs. Antonio Francisco do Nanei

menta e Santos lves Souto . 

Finalmente,o depoimento do nr. !w.ton'o Sylverio P rlitto concluir 
, 

que os saccos com cafe foram in i. c ialrr,ente retidos do embarque em ur.t 

, 
trecho onde crrun t "11 sportados em deter 'linada altura sobPe o solo, 

ou na ~alcria,ou então na dala. 

Ouvida a ulti 11a das tA stemunhas fi ou rnarcndo o prazo de 5 dias pa-

ra que os accusados pudessem apresentar nuas defezas, tudo Jonforme 

o preceito do arto 8° das instru~ções do ,onselho Hacional do Tr -

balho ,baixadas pela portaria de 5 de Ju'1ho de 19:;5,findos os quaes 

os accusados Snrs. tonio Francis0o do 'f\laseimento e Santos . lves 

Souto, apresentaram a sua dcfeza em cornrnum, sob a forma de uontes

tação, e o Snr. João Sudam achou.por bei:l. apresentar suas razÕes em 

s.eparado. 

Os ~ primeiros limitaram-s~ a contestar parte dos depoimentos dos 

nT's . ~anoel 3aptista de Oliveira, l{orar.io de Lamare c . ntonio P"

reira Valente, dizendo-se maliciosamente accusados pnla testemunha. 

1!anoe 1 aptis ta de O li vc ira e allegam. 9omo base par es 
.... 

acerssao 

o temor das conscquen .ias,que,do facto de terem siao encontrados os 

sa cos,podia advir para essa testemunha de accusu..;Üo,e a a rescntar, 

como interpreta~ão erronea da parte do Snr . Horaéio de J.amare os pe-

didos de clemenci!"\ que lhe fora. feitos pelon accusados no local do 

incidente. 

No parecer ela onunissd:o, o temoT' das canse queneias ,o. l c f;Fl do pelos ac

ctBados cita.dos para o rondante l"a.noel ~aptista de Oliveira , ~ in

teiramente infundado, por quanto o simples factp de te r encontrado 

uma mereadori clandestina,scrn deslindo.r a sua ori.gem,n-o teria ,.om-



comprorr..et tido em a so luto o rondun te. 

uanto a interpretação do ;1nr . T1'0 rn.cio de Lai. Pc ,parece a esta. C:orõ"t-

r:üssro ino.crell.itavel a rre~mn sep erronca wnr ve~ que se t n ·a d.e um 

funcc i.onario com ma .i s de 20 annos de pra.tica e c011.hc c e dor de todos 

h 
,... , 

os abitos do pessoal dl') ca.e 3, e Pesrno ~Jorque nE o e acre uita.ve l q 11e 

igual erl'o de interure ta :s'ão tenha 3C ·a do cor~ os outros depoentes, 

.'nrs. 1anoel 'japtista de liveira e 1 to1io Pereira Tc.lonte. 

We. contesta;"" o dos a.ccusadoR,n8'o h refer ncia c.o tr0.cho o depoi-

r:1ento do ~m· . Tioracio de Lamare,onde os Snr>s. ntonio Franc ' sco do 
, 

1\Tascirr.ento e Santos .Abres Souto,rcsponderam affirr·w.tivamente r-' 1"'er-
. , , 

gunta referente a propr>iedade elos so..ccos ae e~fr ó.pre lcndidos e ,ao 

- , , 
pareüer da Comr:ús .... (lo,fica de pe esta resposta afirmativa , que a lias 

condiz com os pedidos de clernencia for>rrulados pelos 2 referidos ac

cusados e constantes dos depoimentos contestadoc. 

O 32 accusado, Snr. ,Toão Sudam,<lcclara -se confor>mad.o com os depoi

mentos prestados pelas testemurlhas de accusa-.ão,nada avresentanao 

par sua defeza. 

~ra opinião da 1~onlr:lissão do prencrto inquerito,ac observa~Õer: no lo

cal e apreciaçÕes d()G divePS0'1 uey>oimento3 permi ttcm ret:ons t • t ir 

as occorre11cias do dia 11 de De zen bro nu faixa do caes, e fre te ao 

armazern ~T~ lh interno da Cor, anhio. Do c as de anto , como se ,ue: 
I N 0 

Desde as 7 horan da r~nh ,em prosegu1 ente aos tra . ~os inic"ado 

no dia anterior ,pr0cedia-se nor>T~alme t ao embarque <le sac~os t:orn 
, 

c"ÍE' ,J..e diverf.as are s,subinclo us sa0c11s peJc.s esteiras das rampas · 

ou inclinddos,passando dahi n•ra a fit~ tr,nsportnfora na g .leria 

ao lone;o os arrrczens internos, pelo lado do caes, e finalment des 

sas galerias para on cmbnrc dores rnecha icos 1'1 ~s . 1 e 2,denorllinn-

dos commUI ente 
, 

c dallas. Dcstw dall~,:_, c hie.1:1 junto o bocca dos 

respectivos porÕes do navio 11 /estern Prince" atrn..cado no cflen, em 
. 

frente ao armazem 1'1 ~ Jl · n terno . 



Tomavam conta das dallan os motorneiros Snrs . ~~t onio .Francisco do 

Nascimento o Santos Alves Souto . O 11\Jester Prince 11 tinha sua sahi-

""" da maPeada para a tarde do mesmo dia e nao era esperado outro nnvio 

para atracar naquelle trecho do caes . 

Com facilidade os motonneiros podiam sa er esses detalhes, ass 'm 

como era facil saberem o none do vigia que ficaria ele pJantR:o á 

no i te . A.chando 
,.. 
oa a onport1 idade muniram-se com antecedcncia de 

alr:uns saccos vasios c ,durante o embaP·1Ue, dentro das dallas, sepa-
, ~ 

raram algun::; saccos com cafe,5 no total,nao de urna vez,nas sin com 

intervallos,a concluir da diversidade das marcas. 
, ,.., 

indo o emb rque,.foro.m irnmediatanente a sub-est~tçao,deram so.h i.da no 

cartão de registro e,er1 sceuida,voltaram ás dallas,dentro das quaes 

aos ? saacos retidos,retiraram de cada,aeterrninarla quantidade de 
, 

cn fe e encheram com estas parcialmente os 5 saccos sem marca . 
, , , 

• seguir,ja depois das 1~ horas,isto e anos a mudança do vigia, o 

Snr . A.n tonio Francisco d.o Nas cimento desceu, em1nanto que seu co llc - 1 

ga Snr. Santos Alves Souto,ficou incumbido de joe;ar abaixo os sac

cos depois de transportal-os pnra a galeria. Embaixo os saccos fo-

ram recebidos pelo Snr. Antonio lro.ncis0o do Nascimento e csGondidor. 

atraz duma caixaria no nasseio. 

Foi nesse momento que passou o f)nr. Antonio Si1verio a pro~ura dum 

guindaste de 5 toneladas uo..ra serviços no 11 '~'Torman Star" que in at-r 
. - , 

car naquelle trecho do cae s, ~onfor'ile de termina's'ao, '1 ul ti:mn. or , do 

nnr . ~- efe do r fee;o,alterand0 o nonto do atraca ão do mazem 2h 
par o "l2 15 . 

,.. 
Cita a ~ommi'3Gao o facto da mudan~a o vigia,porque em hypot1ese al 

guma teria sido possivel retirar da faixa do cacn os sacoo~ com caf 
lt 

sem a conni.vcncia (lo,no rn ' njno,ur d s guardas ahi inst llados. 
, 

~omentos npos de cscon~er o ultimo sac o atrãz da caixa~ia,s 1-r iu o 

rondantc Panoe l aptista de Ol.'veira encon rnn 1 o ainra proxLno oos 



aos saccos o Snr. ntonio Frands .o do IJnsci en o,que não re loc

tindo no monento sobre a grt:widadc dum a0cw3ação, onfe~Jsou-ne o 
, 

dono da.rpelle cafP.. Pouco t1Í· u os rlcn()i c:; o Snr. '1anto'1 1VPS Sou-

to
1 

Ve do do alto da dnla OU da g lP-ria O que se )D..Ssava,desceu pa-

ra tumbem fallar coM o rondante~ bos nensa o~car.ião,certarr.entc 

por cc mo.re.dageri',pAdiraJ1 ao ronda te pr.tNt que não desse po. te c não 

prc judical-os. 

avendo nesse. ho a urr1n atrac 
,... 
ao de navio,varirn pessoas qn~ assis-

tiar1 a cssu. o.traca ão fopa Je a proxh1ando,c ontremP.ntr.s,o Snr. 

João Sudam,que,passando pelo local em inspecc~ão de ·~ircuitos e e .. -

tricos c conhecendo os uccusados,q'uiz tambem tentar remover o ron

dante da resolu~ão de dar parte do occorrido. 

Depois disso succederam-se os factos que estão bem esclarecidos 

pelos diversos depoimentos coMo sejam os pedidos aos Snrs. Tioracio 

de LaJnare, Antonio Pereira Valente, etc . 

A Commissão deseja esclarecer neste ponto que não chamou naro. depÔr 

o Snr. Antonio Fernandes,cncarregado dos motonneiros,de plantãoJpor 

se achar o mesmo seriamente doente. 

Goncluindo,a Commissão do presente inquerito é de parecer unanime 

que procede a accusa.c~ão levantada contra os mo torneiros Snrs. Anto

nio Francisco do Nascimento e Santos lves Souto e que não pro~eae 

contra o Snr. João Sudam. Este,todavia,no parecer da Gommissão,pro

cedeu muito mal em tentar remover o rondante do cumprimento de suas 

obrigaçÕes. 

É mais ainda parecer da Gommissão que o vigia,Snr. Ary Espindola,se 

não directamente envolvido no roubo,esteve ao menos demonstrando 

desleixo no serviço. 
• 

Santos, 



~. 
I"~ UEIUTO ADMINISTRATIVO .. 

em P.t Nl- IA ~G () DE SAl\ TOS 

D"~SIGN ·a'~O 

Nesta data,cstando concluídos os trahalhos da Cornmissão de inque

rito adrninistrativo,com a apresentação do relatorio,designo seja 

o presente processo rernettido á Companhia Docas de ~antas. 

Santos, ,J.o tf?t{ ç7 ~ :.0 a:: /f' ..r' b 

~7~~ 
residente. 

• 



~ . 

. o p ~.1- r I nr r. s DE s ~f rros 

esta data, por designtC~-;o do Snr . Dr . Presidente da ',oi.:m.iss""o do 

act al inquerito lldm.inintro.tivo , fa~o rero ssa. elos autos corres-

" pendentes u. r!ompanhia Docas ele Santos. 

Se cPe tar i o • 



.secção • 

• L.R. 

I N F O o 

Com o officio de fls. 2, a Directoria das 
D6cas de er mbuco remette p ra a devida aprecia ão deste 

/ conselho o inquerito admlni trntivo que fez instaurar contra 

os seus empre os tonio Franci co Nascimento, Santos ves 

Souto e João Sudan, os primeiros motorneiros e o UltLmo aju

dante de electricista. 

Prelininarmente cabe á Sec ão resalt que 

o inquerito !oi reeular .nte processado, tendo si o observa-
~ N 

d as ispos1çoes constantes das "Instrucçoes" que este Con-
selho baixou sobre o asvumpto ; apen s a portaria i icial o 

/ / 

inquerito !oi junta a por cop , quando o devia ter si o em 

orig1n 1. 
, 

Sendo essa , entretanto , a unic !alta nota-
,., ... 

da por esta wec ao, penso nao haver necessidade de se promo-

ver uma diligencia no sentido e sanal-a, atrazando, assim , 
murcha do recesso . 

convem !rizar, aind , que nehuma !alta gra-
N I ve !oi apurada contra o Sr. Joao Sudan , h vendo apropria 

commi são do inqu'rito julgad improcedente a accusa ão con

tra elle formulad • 
I o inqu rito,portanto , dev rá ruseguir com 

referencia apenas aos doi prirre 1ros cc:us os . 

Trata-se de bons empre os, conforme se ve-
,., I 

ri~ica e suas fés- e-officio , d quaes nao consta uma uni-

c~ advertência siauer durante 17 e 25 annos ,respectivamente. 
Em seus depo n to.:> os accusados n rarn a 

"" accus ao; das 7 (sete) testemunllas ac ola as, (quatro) 

da positivaram, ma 3 (tres) for concludentes, dizendo que 

ouvi dos accusados a con!lss""o da falta grave ,~ ainda o 



ped1do <.los me para que es3a falta fOsse silenciada. 
Á vis ta disto, e por se tratar de testemunhas 

que occu~am car go de responsab1lida e, a comm1ss~o conclUiu 

pel a procedenc1n da falta grave ccus da cibntra Antonio Fran-

ci sco Nasc1t ento e Santos Alves Souto. 

Es es apre sentaram defeza pe nte a eommmão 

do 1nquer1to pelo documento àe fls . 55 e outras . 

Esta Secção j ul desnecessar1a a aud1enc1a 

dos uc cusados , no prese nt e caso , me diante !sta dos autos nes

ta Secret r1n; melhor, todavia, dirá a douta Procuradoria Geê 

ral, á cuja consideração deverá p processo ser encaminhado. 

- • .. • . • J. 

fj~qy;~1o:;::e·~çol,:6c& 
(/ . ux, d ... l a . Cl. U 

A' cnns{r.' rary·~., t':J ~ nr Di1·e,...for Geral 

~ .~<!01:d~ /<nt.ll a t0 .. !&m:!qfaJ .... 0l.~_f-} 

1 io do Janeiro~ .1fde ~cu;o de ifla.6· 
- - .. ~~~~e~ 4'a&" 

Direotor da 

.zr mr. Pr c· ,-a ·(7r 

de or ·e r1 

i o 

\ 

nt 
~6 • 
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Proc . 1905L~ 
13 alo 6 

1-530 

Sr . D1rector da co pa.nh Doa s de Santos 

cons tando po co 1 ort la arme 

• 
'OS autos do 1n uerlto d. nl tr t ~vo 1nst nur do por ess 

Ferrov:te contra P tonlo scl nto, m 11c1 to-vos , 

de con ... or: l1d de com ProcurPdorla Ger , 

sej tt allud1d 1 ortar1a reuett1d , es te con~elho, dentro 

do pr zo de 10 dias , 

.. -



• 



COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 

AV. RIO BRANCO, 1 35/137-3~ 
TELEPHONE 4-8384 
END . T L "GAFFR I!" 

C AIXA POSTAL 981 RIO DE ..JANEIRO , 18 d Maio de 193 

E C - 35.09 

Illmo. snr. 

Francisco de Paula Watson 

DD.Director 

Trabalho 

RIO D JANEIRO 
-~~--~-~-~-----

Accusamos recebidO o of!1cio de v.sa., sob n: 
1-530, de 13 de Ma1o corrente, -- Proc. 1905/36, e, em respos

ta, vlmos solicitar de v.sa., a especial fineza de uma proro

gação ele prazo, para apresentação ela portaria que nos !o1 pe

dida, tendo an vlsta achar-se, o documento em apreço em antos, 

local onde !oi instaurado o 1nquer1to. 

Usamos da opportunidade para apresentar a v .sa. no -

os protestos de estima e d1st1ncta consideração 

Pela CO!/lPANH IA DOCAS DE SANTOS 

MC/NB. @~~~I!~ 6: cf'~~ 
.JI• "' 0 

• 



COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 

AV. RIO BRANCO, 135/137-3~ 

TELEPHONE +-8384 
ENO . TEL "GAFFREE 11 

C AI X A P OSTAL 9 81 RIO DE JANEIRO , í?8 de Maio de 1936.-

c - 35.09 

Illmo. snr. 
Francisco de Paula watson 

DD.Director Interino do Conselho Nacional do 

Trabalho 

RIO D JAN IRO 

Reportando-nos ao nos o ofí"icio EC-35.09, de 18 

do corrente mez e, satisfazendo pedido de v.sa., constante do 

offic1o n~ l-530, de 13 deste me mo mez -- Proc. 1905/36 -

Junto temos o prazer de enviar, em original, a portaria annexa 

aos autos do 1nquerito administrativo instaurado por esta Com

panhia, contra Antonio Francisco Nascimento. 

A referida portaria vae descorada e furada em diver

sas partes porque, por determinação da commissão nella mencio

nada, foi affixada na nossa sub-estação n' 5, centro do servi

ço dos empregados ~pllcados no 1nquerito. 

Usamos da opportunidade para apresentar a v.sa. nos

sos protestos de estima e distincta consideração 

M/ C. 

0 10R 
. ·.~ 

ANN O:- 1 portaria;origlnal.- · 

• 
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PROCESSO N. l .. ~ oS 

193 (9_ 

ASS UN TO 

C N 1 ~ q/ 
BALHO 

~ vo ._ +-~Q.Lo ~s ~ ~~r <5'::) 

~\~~S.QC ~ ;, , . QA.oJ: o, ~ea....,.,_~ C)~AL:.::, ::f~ .A. . .. 

?(; ELA T O R ~ o&. <!' ).o ... 

··•· ~·~~ ... ) ..... f ... I 

L L I ~ I J 

DATA DA DISTRIBUI ÇAO 

. /.();;L.f/~ 
DATA DA SESSAO 

I f - <f 

RESULTADO DO JULGAMENTO 

..; . a.·rtP ~a flk1 

-· ; ........ ·········{/· ....... . 

-



---=-.:~~~========-:----c-v. ~z-q ~ CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO ~ 

Mlnlaterlo do Trabalho, 
lnduatrla e Commerclo 

roc .l . 905/36 . 

ACCORDAO 
............. .. S ecção 

Ag/SSBF • 

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

Vistos e relatados os autos do processo em que consta 

in uerito administrativo instaurado pela Companhia Docas de ~antas 

contra os funcclona.rios Antonio l.t'r&ncisco Nascimento , Santos lU ves 

Souza e João ~udan : 

"' CONSIDERANDO aue,dos referidos funccionarios sao responsa-

bilizados pelo furto de oi to s nccas de café do vapor "~lestern .t'rince", 

quando atracado no lrmazem n~ 14 da Dnpreza , os dois pr~neiros indi-

ca.aos; 

CONSID 1 RANDO que o processo es tá regularmente organizado , 

segunao as Instrucções bai~uas por este conselho , em 5 de Junho de 

1933: 

CONSIDERANDO que contra o accusado João su an , cou1o consta 

o rlelatorio de í'ls . 74/80 , nada ficou apurado quanto a sua responsa

bilidade no 1acto delictuoso constante do inruerito ; 
"" CONSIDERANDO, porém , oue , em relaçao aos outros dois fw1c- · 

cionarios as provas produzidas convencem que praticaram falta grave , 

capitUlada na letra~ do art . 54 do Dec . n~ 20 .465 , de 1931 ; 

CONSIDERANDO , com effeito , oue , embóra os .dois referidos 

accusados negassem a autoria do furto , todavia , das 3ete testemunhas 

ouvidas trez são accordes em affirmar que Antonio 1rancisco Nascimen

to e santos Alves de Souza foram os autores do mesmo furto ; 

CONSIDERANDO , por outro lado , que esses dois accusados 
,., 

nao conseguiram em a sua uefesa destruir as provas colhidas no 1n-

quer1to ; 
.. 

1 e sol vem os membros da · rime ira cunara do conselho 



Proc . l . S/05/36 

Nacional do rrrabalho julgar proceQente O 1nquer1to , para autorizar 

a demissão dos accusados, com excepção de João Suaan. 

io de Janeiro , 17 de Agosto de 1936 

~~a-§~~ Presidente 

~ /d 
~ elator 

FUi presente :- rocurador Geral 

Publicado no D1ar1o Off1c1al em !:) -otJI 1!;).-Vit..-e.-vv- &.o .d J .J 9 .3 b 

• 



Ag/CS 
17 z lbro 

1-1.083/ - ·1.905/36 

sr. 1 ctor co nh1 oc d 

Av. 1o Br· nco 1 5 - '7. • • d r 

(O l<.o So . 3) 

Dtrector ' r 1 d 

• 
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COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 
DIR'ECTORIA - RIO DE JANEIRO 

R 

Rio de Janeiro , 22 de Dezembro de 1936.-

E C - 35.09 - G/80 . 36 

Illmo .snr .Director Geral da 'ecretaria do 

conselho Nacion 1 do Trab8lho 

·ccus mos recebido o offieio de v.sa., data

do de 17 de Dezembro corrente , sob n~ 1-1 . 683/ 36-1 . 905/ 36 , 
.., 

dando-nos sciencia dos termos do accord o proferido pela 
"' Primeira camara desse Conselho , em sessao de 17 de gosto 

ultimo , nos autos do processo do inquerito administrativo 

instaurado por esta Companhia, oontra os empreg dos Anta-

nio Francisco ascimento , Santos ~ ves "" auto e Jo o Sudan . 
N 

Agradecendo a V.da . a gentileza da co~nunicaiao 

feitc , usrunos da opportunid~ de para apresentar nossos pro 
,., 

testas de alt estima e consider çao . 

~./C . 

~,., o 19 dl l" N." 11~'1, ~, ''1 dr Oe:em bro de 1903. 

t• , ,, ti. 2fo1 tic ~2 rte M.l•o d• 1HIJ7, do M•n•llt:r•o 
\ é• •~.·r••da. O•.< Jn rlo "'' ~"·" Mtntslerlo do 22 d1 

O!lCIIl brO d~ IHZtl o UrllCm N." 756 do 31 
de 0<Zdllbro de 1028, ..______ ___ 

bido na 1.• cçãoem~~-

'- ' ·"'~' I 



,.. 
-INFORMAÇAO-

com o officio de fls.~~, a companhia Docas de San

tos agradece a remessa do accordão proferido pela .Primeira camara 

deste conselho, nos autos do inquer1to administrativo instaurado 

por aauella companhia contra Antonio Francisco Nascimento e outros. 

Segundo dispÕe o art. 4. 0 do § 4. 0 do Regulamento bai

xado com o Dec . 24.784, de 14 de Julho de 1934, as decisÕes das ca

maras são susceptiveis de embargos para o Conselho Pleno, dentro 

do prazo de 60 dias, contados da data da publicação do accordão no 

D1ar1o Off1c1a1. 

A vista do exposto, proponho que o presente processo 

aguarde, nesta secção, o decurso do prazo acima referido, salvo -

melhor juizo da autoridade superior, a cujas mãos passo estes au

tos para os fins convenientes. 

Hetardado ,por accumulo de serviço a meu cargo. 

1o, 26 de Janeiro de 1937 

~Ov ~ ~. cúJ1 \l11Uc~ . 
2,

0 

Off1c1al. ~\~ 





OB/ 
, 1o , 

o 
1•696/57 - 1.905/3& 

r. Di o or Gerente Oom nh1 Doa d ntoe 

v. lo r no , 136 - 3g andar. 

t tc 

zo d 

IRO 

D ord m do r. P o i e t deat Co a lho, 

p lo 

lO di 

res nt 

, cont do 

a rviço o 

d e a Comp .ia r , no pra

dat o r oebimento d te, rein -
reg do Joio udan, de acc~rdo coa a 

Oamara do Conselho c1onal do Traba

lho~ no• t rm()a 4o art. 3'7 do esul. nto approvado pelo Dt

o to 94.784, 4 14 de Julbó d 193~. 

Attenc1oaa saud 9Õ •· 

(J• • de rt1ne Caetllh 

D1rector 4 

Dlrector G ral. 

• 
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COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 
DIRECTORIA - RIO DE JANEIRO 

E C - 35.09 - G/68.37. 

Illmo. snr. 

J.B. de Martins Castilho 

DD.Director Geral,inter1no, do 

Conselho Nacional do Trabalho 

RIO DE JANEIRO 

\ 

~ \ ~~' I I 

DE ANTOS accusa a no-COMPANHIA DOCAS 

tificação , que lhe foi presente em 15 de Maio corrente, sob 

n~ 1-695/37-1905/36 , por ordem do snr. Presidente desse Egre 

gio conselho, para reintegrar no serviço, dentro do prazo de 
N ~ dez dias , seu empregado Joao Sudan; de ccordo com a resolu-

ção da Primeira Camara do Conselho Nacional do Trabalho e 

nos termos do art~ 37 , do Regulamento aporovado pelo Decreto 

n~ 24.784, de 14 de Julho de 1934. 

o citado empregado esteve suspenso por se achar en 

volvido em irregularidades verificadas no serviço, irregula

ridades que motivaram o in uerito administrativo, mandado e

xecutar por nosso representante na cidade de Santos, e que 

fizemos remetter por officio, datado de 12 de Fevereiro de 

1936, a esse egregio Conselho, para julgamento. 

Nosso representante em Santos, em vista das conclu 

sões do inquerito referido, ordenou em 5 de Fevereiro de 1936 
,.. ,.. 

a reintegraçao do snr. Joao Sudan e o pagamento da 1ndemn1s~ 
N 

çao das diarias relativas aos dias em que esteve ell~ suspen 

so. 



CoMPAN H lA DocAs DE SANTos 

E C- 35.09 - G/68.37, Cont. Fl. 2 

Folgamos em trazer ao conhecimento de v.sa. a re

solução daquelle nosso representante, cujo proceder, de ac

côrdo com a lei e a justiça, se encontra agora confirmado 
,., 

pela decisao da Primeira Camara do Conselho Nacional do Tra 

balho. 

Esta Companhia, nada tendo a cumprir da notifica-
,., 

çao que lhe foi enViada, pede a v.sa. o obsequio de dar sc1 

encia do que acima expoz, aos dignos membros da Primeira Ca 

mara do Conselho Nacional do Trabalho. 

Usamos da opportunidade para vos apresentar 
N 

nossos protestos de alta estima e consideraçao distincta. 

DIRECTOR 

OS/ c: 

, 
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Santos,l7 de Julho de 1937.-

Exmo. Snr. 

J. B. de Martins Castilho 

}ff .D.Director Geral, interino do Conselho Na

cional do Trabalho. 

RIO DE J Al'fu mo 

Accuso recebido o prezado officio de Va.Exa.datado de 

8 do corrente rnez , com refe rene ia ao in que ri to administra.t i

vo a que me submetti na Companhia Docas ae Santos, e em res

posta tenho a informar a va. Exa. CJUe fui reintep;rado no seE_ 

viço no dia 6 de Fevereiro de 1936 e recebi a inde~nisação 

das diarias relativas aos dias em que estive suspenso. 

Respeitosas saudaçÕes 

( lToão Sudam ?) 

f l'iiél !raaéun 
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