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S nhor esid nt 

Tendo st 1 rec b:id o do seu ge nt 

no porto d Buenos ires, nr. João Tibiriç Lim , d nun.ci 

d que C ix daquell no i pr senta: f t d 

n 6.395.18, p la ual r respons vel o empr g do Antonio 

d'Ol v ir logu ir , fez inst ur o n cess o in uerito 

caordo can s instrucçÕes :x.p didas por 

ss Conselho. 

T ndo fio do videnoi da a t lt gr ttribui-

d o r ferido mpr g da, r tt moa Vossa Exoellenc1 os 

uto do inquerito solioit do o pronunci ente d sse Cons -

1 o. 

proveit o opportunid e r pres n-

· t Voss •xo 11 noi os protestos d nossa lev da sti 

d1st1ncto apr ço, 

do ons lho cion o r lho 

inist rio do commercio. 

~~~ 
1/j 
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. 213/1881 
lCND. 'l'll:l.ll:OR 

I IRE T RIA DYOLL 
AGEN lA -NAV.I'~LOYD 

00100 : 
A. H. C1, ~.• Jl:D. 

n .~l'J,J•. v·. 
WK 'TEit ' U r o, 

PA"TJC' J,AR 
1.\S OTTI'. 

IA 

io ele Janeiro , 30 de ovembro de 1931. 

• gente da c . de • Lloyd Brasileiro o 

Bueno ires , 

communio mos v. o p os de vi lo• tin s , que e ata 

Direotoria resolveu nome r o nr. TO IO D OLI ~ IR OGU R 

p r a o lo r de C i:x:a de as genoia , co o; 

/L. 300. oo ( trezecentos p soe papel rgentino) men-

saes importanoi es 
, 

que correra por eont desta 

companhi , a p rtir da da de SWl chegada a esse 

porto. 
.. , 

com a pre nte nome çao de r o ct'W!l c..aixa, snr. 
Rodolpho Trippia , p ssar oarreg do d8 Contabilidade da .gen 

Ci • com os vencimentos que atualmente percebe . 

ssig. 

R/OY. 



L ' , Ins ec t or e r , é Ins ector Ger 1 de 

Contabi1 d de , p rtadores da nresente, ra ~rocederan um r oroso 

in ue to ·dmin atrativo nessa enoi , fim. de pur r as irre ul -

r d des, re1at v s o s viço de C x sob respons bil dade do 

nr . 'IOl D' O nuno or • • en sua su 

oi tad c rt • 

s nrs . L e BE 

-e t o utoriz dos re uisitar de v •• todo os aumentos e nfor-

mes ue ul rem neoe s r os e , b m ssim, ex m r os livros de 

cont b 1 d de e t do o s s torne rec ao á perfe t e1uci-

d 
.. 

o do c so em re o , inc us v um ncc om.. o dess enci 

ra erv r oamo ·scrivão . 

a.ud 
.. 
oes . 

c/ • • 



lí."NP. 'I'Il:Ll•.nn.: 
DIRECTORlA DYOLL 

/ GENCIAS • NAVE:LOYD 

CUlJH.IN: 
A. 9. O. fi.• Jo.fJ. 

RF.NTJ:, fol \ ':-l 
WJ..ST UNJO, ' 

l'Aft'l:JO J, All 
M~ <l TH~ 

q ~· ~..t~ 
'lio de J-noir~~~ 

C avegaça~o Llo a. ·a-7,~ ~ Illnu: . 1-'iroctoria da Comp . · ~~~lj ' 

Caixa 

Levo ao conhecimento essa CLi na iroctoria, ue o 
se .1or tonio ele 01 i veir·a Jot,"Uoira , caixa da i "encia u.est a 
Com anhia em 1onos i os , nornea o por essa irectoria para 
exercer o cita o carbo, conro mo a carta nc 213/1881 do 30 
de ovombro e 1931 , a resonta a falta de seis mil trosentos 
e noventa e cinco pesos com ozoito centavos ( 6 . 395 ,18 moe 
da papel argentina , q anti a essa que se encontra menos , a 
cargo do mesmo era_ roga o , c qual me informou ter per i o a re
t'erida c;.uanti a . ·- esc i ta d.ag_uella g .ncia , nem só o livro 
Caixa , a cargo o ci tau.o em regaclQ , como tambom o Cont Cor
rente , fo· toda ella exuminacl.a , nao 11aven o sido possivel es 
fazor a falta da rei'oria.a. u ntia . 

'o senhor o~ eira dei o 1d' zo e um moz 'ar 
cçm a quantia acima referida parc " CaiX'd ela ge cja o 
nao houvesse realizado , embarquei · ara esta CaJital no 
ucarn;,los vallm ", a i 1 de essoalmonte com 1nica .. o ci t 
á essa , i na ·rectoria, o que a,ora faço . 

r -.tcnciosas saudaçoes 

gente em B~onos res . 

l'15 2t j-2l ~.sn. 1 934 

entrar 
com 
va or 
o lacto 



- A C T ... -

Aos quatro dias do mez de Setembro do anno g.e mil novecentos trinte. 
e quatro,na séde da Agencia da Companhia de Navegaçao Lloyd Brasileiro , ita a 
rua vinte cinco de M yo numeres duzentos sessenta e~sete a duzentos sete te. e 
tl·Elis ,na cidade de Buenos Aires,Capital da Republica Argentina, presentes os 
senhores toni o Dantas Lima,Inapeotor Geral da Companhia supra mencionada , e 
Arthur Ribeiro Franco,Inspector Geral de Contabilidade da mesma Oompanh a,am
bo s designados pela Di1·ec to ria da Companhia pa1·a apur·arem em inque1 i to regu
lar uma differença de caixa de seis nil trezentos noventa e cinco pesos c m 
dezoito centavos moeda papel argentina , de que accusado _o sen1or Antonio 
Oliveira Nogueira , e de pr·ocederem a uma rigorgsa. inspec~ o nos demais servi
ç os a Agencia; e dos senhores Cornmandante Joao Tibiriçá Lima e Rodolp o Pro
copio Trippia 1 Agente e Encarregado da Contabilidade de. Agencia da Companhi , 
na mesma cidade , respectivancnte $1foi,pelo Se11hor Rodolpho Procopio Trippia 
ap1·eseutado aos Inspector•es acima citados o livro Conta Co1•rent da gencia, 
onde sao effectuados todos os lançamentos em conta da Con1panhia 1 livro que · ~ 
encontrava escriptur·ado até o dia trinta e um de Agosto ultimo , accuso.ndo na 
folha quar•enta e quatro,como saldo de balanço favor d Cçmpanhi , sujeito a 
confe1•encia de. Contabilidade no Rio de Janeiro,e. importancia de vinte e um 
mil seiscentos e noventa e cinco pesos com qu r·enta c dois centavos moeda pa
p 1 argentina , e o livro Caixa da genci , escripturado at o dia treis de Se
tembro do corr·ente anno,accusamlo como l·esultado a.e todo o movimento de rece
bimentos e pagamentos effectuadgs pela gencia. em conta da Conpa.nhia , um se.ld 
e. favor da Companhia de No..vegaçao Lloyd Brasileiro de sessenta e seis mil qni
nbentos e cincoenta e treis pesos com setenta e seis centavos moeda papel ar
gentina ,nssim demonstrado pelos documentos e numm·ario encontr•ados no cofre 
da gencia:- Vales do sennor Deocleciano de Oliveira ,Despechante da gencia , 
para despe.zas de custeio dos navios 11 Ubéu viagem numero cento e setenta e 
seis volta, 11 Baependy" viagem numero cento trinta e cinco volta e "Duque do 
Caxias" viagem numero cento e cincoenta volta: trinta e seis mil e quatre 
pesos moeda papel argentina; Recibos do ~enhor Timoteo F.Avalos ,Procurador 
da Companhia,por conta de diversas questoes judioiaes em andament o: 1.:un mil e 
treze pesos moeda papel argentina; Adeantrumentos por conta de accidentes n0 
trabalho : cento e dez pesos moeda papel argentina; Patentes de Previlegio 
para que os navios da Companhia possam oper•ar como paquetes , relativas aos 
navios "Santos" viagem numero setenta e cinco volta J "Baependy" viagem numer·o 
oi tenta e cinco volta , "Duque de C ex as 11 viagem m1mer·o noventa volta,"C \1.POS 
SALLES" viagem numero cento e cinco volta e "Se.ntos" viagem nume1·o cento e 
tl'inta volta , e sellos correspondentes aos expedienteo respectivos : um mil c 
dez pesos com vinte centavos moeda papel argentina; imposto a receber do 
Governo Argentino,relativo a uma passagem por conta do mesmo Governo ,for'Tie
cida em cinco de Maio de mil novecentos e trinta para o porto de Santos no 
navio "Santos" v agem numero sessenta e seis volta: nove pesos com trinta e 
seis centavos moeda papel argentina; Vales po1• conta da folha de pagamento 
do pessoal da Agenoia,corr·eepondente ao mez de Junho do anno de mil novecen
tos e trinta e quatro,ainda não liquidada: Um mil oitocentos e seis pesos 
com quarenta e oito centavos moeda papel argentina; vales por conta da folha 
de pagamento do pessoal da Ãg6ncia , correspondente ao mez de Julho deste ann : 
um mil oitocentos e sete pesos com quar·enta centavos moeda papel ar·gentina; 
vale por conta da folha de paganlento,complementar·,do pessoal da gencia. ,co l~ 
respondente ao it1ez de Julho do anno oor1•ente : onze pesos com trinta ce11tavos 
moeda papel argentina; dois J:•ecibos de l'egistro de colnespondencia postal : 
noventa centavos moeda papel argentina ; d nheil'·o em deposito no B nco O.<t 
Londr·es e America do Sul , confol'IIl0 caderneta: dez mil novec .ntos e oitenta e 
dois pesos com sessenta centavos n oeda p pol ar·gE:ntina; inheiro em caixa:· -
sete rr.il quatrocentos e tr•eis pesos com t1inta e quatx·o centavos moed papel 
argentina; e differença attribuida a responsabilidade do Caixa otual,senhor 
Antonio OliveJra Nogueira : seis mil trezent.os e novE'I ta e cinco pesos com 
dezoito centavos moeda papel argentina . Esta acta lavrada por determin c Õ.o 
dos Inspeotores acima nomeados , lida e achac.la conforme por todos os preséntes 
vae pelos rr1esmos assignada e por miih Rodolpho Procopio Trippia que a dacty
l Ggraphei em quatro vias. Declara-se em tempo que todos os vales , recibos , 
documentos e valores encontr·ados no cofre da Ag~ncia fical'am sob a .gua da 
exc lu si va d o Agente da Companhia, Commandant e Joao Tibil,içá IJ.ma 1 o que li 
e ach~da igualmente conforme por ser verdade vae por t 0dds assignada.-

l 
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E O, 'rELltGR. 

DlllliCTORIA OYOLL 
A ENCIAS-NAVlü.OYD 

OOOIGOS: 
Buenos ires 7 de setembro de 1934. 

• 

A. n. o. fi.~ mo. 
llE~TLJr.'Y ' 

WEST!nRN UNTON 
PAll.'l'WULAn 

MA SCO'l"J'm 

• 

Illmo. sr . Antonio DOliveira Nogueira 
Calle Reconquista N. 629 . 
4 . antl'.ar. 
Nesta . •• 

Tendo sido insteurade,neste data , por determinnç~o da Directo-

ri de companhia de Nave ga9áo Lloyd Brasil.e iro , uma aonmi 
... 
ao 

sob e minha Presidenoia , para apurar , em inquerito administr tivo 

regular , uma differença de caixa de m/n $6. 395.18 (seis mil tre

zeoenttos e novent . e cinco pesos com dezoito centavos), moeda 

papel. rgentina , falta essa , auja responsabilidade vos foi atri-
... 

buida pelo commandante Joao Tibiri9e Lima , Agente da mesma com-

panhia nesta capital , venho pela presante intimar-vos a prestar 

deolare9oês a respeito , perante a referida Oommissâo, na proxima 

SeguniB Feira, lO do corrente mez , as 9 (nove} horas da manhã na 

sedé da Agencie da companhiB. , si:ba a Rua 25 de Maio N.273, neste 

C pital. 

Tenho a comrnunioer-vos , para vosso governo , que foram arrola

dos oomo testemunhas do facto delictuoso que vos foi imputado, 

alem do commandante Joêo Tibiri9a Lima , os srs , Rodolpho Prooo

pio Trippia , Deooleoiano de Oliveira , e Jose Maria Gonzal.ez. 

Tenho a aooresoent r ain~ que , no intuito de assegur r de 

aooordo oom e Lei a vossa defesa , . cabo de notificar por tel gr 

mma a Directoria da Assooiaçâo Geral dos Empregados do Llo d 

Brasileiro,, a abertura do inquerito que serve de objeoto a 

intimação, sendo ainda permittido ~ voas oompareoim nto 



• 

END. 'rELEGR 

DlRECTORJA DYOLL 
AGENCIAS-NAVELOYD 

OODIGOS: 
A. B. O. h.• ED. 

131ll:.-;'J'I,yr.y •s 
WE 'TillltN UNTON 

PAR.TWULAR 
MA SOO'J"l'J•i 

companhia de I{Ut!lquer advogado . 

... 
saudaçoe s . 

Preside nte do 



END, 'rELEGR. 

DatECTORIA DYOLL 
AGENCIAS-NAVELOYD 

OODJGOS: 
A. B. C. n.• !W. 

BE:-1 l'LF.Y'S 
WEST.EltN UNION 

PARTICULAR 
MASCOT1'R 

Buenos ires 7 de Stembro de 1934. 

Illmo. Sr. Ilio de Lavigne . 

Nesta. 

Agre deoendo gentileza do off'ere oimen to que fize ateis 

das vossos seMiços , d"tlrente o tempo em que a qui :permaneceis em gozo 

d& licença , venho pelo presente convidar-vos pare tomardes p rte na 
. . ... 

qualidade de Secretario , numa oommissao de inqueri to qu.e, por determi-
.... 

naçao da Dire otoria do Lloyd B:re sileiro . devera sob e minha Presidrmoie 

reunir-se na séde da ~ncie da companhia nesta Cidade . 
" 1 contam o pois , oom o vosso assentimento, o gu.e desde ja 

agrmdeço , aguardo a voas. presença de ntro do possivel brevi de na 

referida séde rua 25 de M'ai o N. 27 3. 

Sauruaçoeês I 

4L 



END. 'l'l1:r,EGR. 

D!RECTORIA UYOLL 
AGENCIAS-NAVELOYD 

OOOlGOS: 

Buenos Sires 7 de Setembro de 

Ill,mo . Sr. comrm ndsnte Joâo Tibiriç Lins 

Agente da Cia . de N. L1oyd Brasileiro. 

Buenos Aires . 

A. 11. O. õ.• ED. 
DE~l'LltY'::l 

WFJS'fERN UNlON 
PAr~'l'fCULAR 
MA 00'1'1.'.R 

... 
Tendo sido nesta data installada a commis ao de Inquerito de 

de que tr ta e carta da Directoria n . s. E. - 3/34, de 21 de gos

to p . findo , sobre a differença de caixa de MJn. 6.395.18 pesos 

moeda papel .Argentinos, contra os oo:fres da Companhia de .Na-vega-
... 

çao L1oyd Brasileiro , cuja responsabilidade !oi etribuida ao Sllr'. 

Antoni ~o de Oliveira Nogueira , quando no exeroioio das funcçoês de 

Caixa deste Agencia , venho pela presente oonvidllr.-vos pres r 

o vosso depoimento e respeito na proxims Segunda Feir , lO do oo~ 

rente , a 9 horas da manhã na sé de da Agencia si ta a rua 25 de 

Maio N. 273 nesta capital . 



l~ND. TIJ:Lll:GR. 

DIRECTORIA DYOLL 
A EN IAS-NAVELOYD 

OODIGOS: 
BUenos ires 7 de Setem~o de 

A. B. 0. 6.• F.D. 
HlDN1'LIDY'S 

WIJ: •rtUltN UNION 
PAR'J'WUJ.AJ.t 

MASOO'l"l'E 
Illmo . Sr. Rodolpho Trippia . 

Calle 25 de Maio No 2~3 . 

Nesta . 

Tendo sido arrolado o vosro nome , como testemunha de a oou-
... 

saça o sobre uma differença de Caixa , contra os cofres da gene i 

d "' companhia de llavegeçao Lloyd Brasileiro , neste capit 1, na 1m-

portanois de m/n 6 . 395 . 18 moeda papel ..Argentina , ouja re sponsebi

lidade foi atribuida ao Sr. ntonio de Oliveira Nogueira. e que 

por date rmins çâo ds Direotoria d quella compenhi , vae ser pura

do em 1nquei1to reguler , convido-vos a prest r o vosso depoimento 
... 

e respeito , na proxim Segunda ~eira , lO do corrente mez, as 9 

hores ds manhã na séde da Agencia de companhia , sita & Rua 25 d 

Maio N. 273 nesta Cid de . 

eri to 0 



ENO. TELEGR. 

DIRECTORTA DYOLL 
AGENCIAS-NAVELOYD 

OODIGOS: 
A. B. O. G.• F.D. 

BllJ;:.l1'I,1W'S 
wn:s·rmnN uNroN 

PAiiTl ULAU 
ll'fi\SCOT'm 

Buenos .Aires 7 de Setembro de 1934. -
Illmo. sr. Deooleoiano Oliveira 

Calle 25 de M io 2.73. 

Nesta . 

Tendo sido arrolado o vosso nome oomo testemunha de aoous -

ç "o sobre uma defferença de Caixa contra os oofres da gehoia da 

companhia de Navegaçeo Lloyd Brasileiro , nes111 capi tal,m 1mportan

oia de m/n 6. 395. 18 moeda papel rgentina , cuja responsabilidade foi 

atribuida ao Sr . ntonio de Olive:L.rs Nogueir • o que por d9term1-

nsçoo da Directoria d quel1a compamhi , vae ser purado em inquerito 

r~lar , convido-vos a prestAr o vosso depoimento a respeito,n pro

xima Segunda .!:''eira , lO do corrente mez , s 9 hor a d manhâ, n11 séde 

da gencia da compnhia , si ta a Ru 25 de Maio N. 27 3, nesta cidade • 

.. 
ndaçoes. 

Dantas Lima • Pre sid: nte 

• 



.. 

END. TH:LEGll.. 

DIRECTORTA DYOLL 
AGENCIA -NAVELOYD 

OODJGOS: 
A. B. O. ~. • ED. 
BE~1'l,IJ:Y'S 

WEST!l!II.N UNTON 
PARTICULAR 
lllt\ COTTl~ 

Buenos Aires 7 de Setembro de 1934. 

Illmo. Sr. Jose Maria Gonzalez . 

Calle 25 de Maio N. 273. 

Nesta • 

Tendo sido arrolado o vosso nome , oomo testemunha de aoo-
... 

usaçao a:>bre um differença dn caixa , contra os Cofres da Agencia d 

Comp nhia de Navegaçâo Lloyd Brasileir ~o , nesta capital, na importan

oi de mfn. 6. 395. 18 moeda papel Argentina , ouj responsabilidade foi 
... 

tribuida ao sr • . Antonio de 011 ve ira Nogueira , e que por determina ç•o 

da Directoria daquella comapnhia , vae ser puredo em inquerito regu

lar, convido-vos a prest r o vosso depoimento a respeito, na proxima 

egunda Feira , lO do corrente mez , 
.. , 

s 9 horas da. manh , na sede da 

gencia da companhia , si ta a rua 25 de Maio 2'13• nesta cidade. 

Dantes Lima Pi'eslid nte do }ilqueri to. 
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I.Nn. Tt>.<G•. 
])JHR TORIA DYOLL 

AGENCIA - NAVELOYD 
I) DI (!lOS:, 

A. R, O. f>.• e ü.• El 
BlllN'l'LE •s 

WJJ: •rrnRN UNlON 
WATKlNS 
ltiDlURO 

PAUTJCULA.R I 

MA S001''1'11l · J." e~.· EJJ 

Buenos re s ll de setembro de 1934. 

~// 
t)f11 sr. Antonio ])ant s Lima . 

f 

te d Commissâo de Inqueri to da Comp nhia de 
ao Lloyd Bra so leiro . 

as vossas ml!os , as eartas do Senhor ntonio DÓlivei"" 

de 2 de JuiJbo, e 8 de Julho do aorrente annos. a 

no depoiiianto que hoje prestei afim de serem jun

tas aos autos do inquer1to • 

• 

• • I. 



!ND. T!LI!OR.I 
DIRECTORIA-DYOLL 

AOENCIAS-NAVELOYD 
--' 

CODIOOS: 
A. 8. C. 5." 1!0. 

BENTLI!Y'S 
WESTERN UNION 

PARTICULAR 
MASCOTTE 

Buenos Aires, 2 de Junho de 1934.-

Ilmo.Snr. Agente da Cia. de Nav.Lloyd Brasileiro. 

BUENOS AIRES. -

Prezado Chefe e nr. t-

~evo ao vosso conhecimento,que azendo 

o movimento bancaria para a Caixa desta Agencia, dei p la 

falta na importanoia de TREIS HIL ~U!NHF.NTOS ~UARENTA ~UA

TRO PJI:SOS MO DA J,;1'11GAL,(:rvLL:3.?44.00), que creio certamente, 
.... 

have-loe perdido.-

Conforme o balan~o dado na Caixa e Conta 

bilidade,foi a mesma confirmadae, como não disponho de meios 
A ~ 

para repo-la imediatamente em Caixa, me comprometo faze~lo n( 

no prazo de trinta àiae (301 pa,ra que rÓgo-lhP. o citaco pra 
~ . -~ zo de providenciar a re peito,podendo v.s. fazer uso da pre-

/ ~ 
sente, contra minha peeeoa,como unico e absoluto recpon av l, 

ca o não reponha na Caixa da Agebcia da Cia. de Nav.Lloyd 

Brasilci~, aqui representada por V. S., dentro do pra?.O aci-

ma pedido.-
Com respeito e considera~ão eubAcrevo-me 

De Y. s. 

8u 0o. Ato. e Obr. 

c: ~: 



• 

Buenoe Airee, 8 de Julho de 1934.~ 

!lmo. Sr. 
Agen e da Oia. de 
BUF.NO S AIRF. S. -

~. Lloyd Bra~ilPiro 

Prezado Chefe:-
• 

T ndo rm dnt de h de Maio do c rrPnte ano comu
nicado a v.s. a xietencia na Caixa ao meu c r o dP uma diferen
ça, conforme o oalanc qu d i e que,não podendo tribuir eeea 
falta a dinheiro ea!do da C i ou do Banco,p n ~ue foe e dado 
um levante ger 1 na Cont bilid de deeta Agencie, afim de veri i 
car !li teria origem a diferença xiet nte m e.lgum x:trevio de 
documento ~ , balance e ee que veio confirmar P falte. de TREIS MI 
QUINHENTOS Q.UARENTA E Q,UATBO PESOS MOEDA LEGAL ARG NTI~TA (M L:.~ 
3.544.00) importanci e !!la que pedi a v.s. praze de trint di
e ofim de pr videnciar a eua r posiQã , conforme n minha carta 
de 2 de Junho p.pdo.-

Entretanto, pÓs entendiment c m a noeea Direto
ria e tendo quaei solucionado eee assunto, fui eurpr ndid co 
uma O/Movimento, debi tendo eeta Agencia pela importeneie. de DOI 
MIL OITOCENTOS CINCOENTA UM PESOS COY 18/100 MOEDA Lli:GAL ARGE 
TINA (M L:2.851.18) Correepondent a uma reme a da n eea cenge 
ner em ario,da que , em 24 de Mar; ppd .recebem cheque 
N.Gs.o!0307, do Banco de Londree na importanci d TREIS lttL 
Q,UADNTA E OITO PESOS COM 95'/100 MOEDA LEGAL, (M*L: • 048.95) par 
pagamento de carvã• e J~~L: 197.77, ao Sr. J rge Serrae, cheque 
que foi depoeitado no mesmo dia em noe a C/c rrente d Bane de 
L ndree (Agencia neeta Capital).-

Yinhp eurpreea nã tem limit e o ver que, nie 
fb: o devid. lançament de Credi t , embora. cone te de ltebi t 
para. com o impoeto,de recebim~nto,e~tanrlo certo d extravi d 
referido documento, o que eleva a difPrenç em Caixa a irnport 
cia de SEIS L T :F.ZEJrros rQ .. TA E C! CO PERO em,.,- lP/100 Jl 
LEGAL (M~L:6.397.18).-

Des~n importanci~ que 
devido proteet e reserva até que sej 
digna Diretoria, eximo a v.s. de qual 
r1al.-

Sem maie, com re~peit 
crevo-me 

e ço reeponeavel com o 
eoluci nad pela . n f!lll!!la 

uer reeponeabilidade mate-

e alta coneideraçã ,eube-

De. V. s. 
A to. Sd r. e Amo , • 
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17- 6- 26-
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25-10-~~6-

~1- 2- 92? -

5- 1-'ii~?-
14- 10-927-

9- 9 - 931-
-1 -9 1-
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..:.oi bar o ou o r. o ta i feira no v l'or 11 .r z • IR " Bahia . 
.:) sombaroou em uar ello. 
• mbaro ou OLH.lo i lo to do 11 J z IR 11 em n ordeu • 
Je ffib rcou et u ullice, 
Emb rcou como ~o ..tiloto do " n &.{ 11 et:l La al l..L oe. 
.JeserJburo u em Uunte~. 
i;mbar cou uom 1° Piloto do "3 B HÁ" em Nantes , 
o emb· cou m nur ello . 
nba.roou oo•,o 2° iloto do 'J ' T""o" em rarselle. 

Deser:tb r c ou em M r elle . 
!:mbaroou co . o 1° Piloto do '' GU Rl~TUB " em saint. Nazaire . 
De embarcou no Ri • 

prosentou oart de G0 ~iloto registr n cu:p 1 t nia. d 
to do io de J ir o sob nw:.ero 2' 5 • 
l orneud i::! 0 iloto do "IGUAS~U 11 

.Jesomburo u · eu ped 1d o. 
Hor eado .3° 11 to do "BÁ " 
Desc b ouu ::;uspen o or ~ dia por ordem da Direotori • 
Uomead 1 o i loto do "T Til GJ• 11 

Dose b~ ro u lioe wia.do or ~ . di s , com vencimento para tra 
tamento e JUude . 
Nomea o 2° }•iloto o "CU T. r IR.t U " 
Desembarcou u seu did o 
Nomou o 2° iloto do "T P .rozrr • eguiu pelo vapor "C 1 T. r,c 

IO" pura _aranagua, onde tom u pos~::~e a oargo,. o weçand a 
vencer de ,:,6/10/926, ounf r r. o oon t ~ nome çao •• 
ransferi o ra. G0 iloto do "J B · T,O" no porto o ao de 

Juneir o. 
orno d 1 o ilot o uo v 1> or " s I I T IJ cn ""NT " 

.)osetuburcou. por m tive ue ~c nch r U.oente c vnformo llogou 
verbulmente ao Sr. l.;llofe <le Havuga.ç .. o . 
JJ meu u 1° J:il to d v. po~· "TRJ:S DB U~UB " 
...>o cr:1barouu u eu podià o. 
N omoud o ·uiXú u 1genoiú u e Bum - ... yr os, c o ordon do de 

300 . U ( o~o u el ur~onti. ). 

13/11/ 4 . 
Jth. 



Illmo. snr. ~r. Guido de Bellena Bezzi. 

D.D. Direator da ompanhia de Navega~ão Lloyd Brasileiro. 

Doa auto deste inquerito verifica-se: 

) ue o gente de Buenos ires, ommandante João ~ibiriQa Lima, por 
carta de 27 de Julho do arrente anno, (Doa. a l!'ls. ),oommunicou a 
e a ~irectoria, que o ~enhor Antonio ~·Oliveira Nogueira, nomeado 
uaix da referida ageno ia por oarte. d uireotoria do Lloyd n. 13/1881, 
de ~O d Nov~bro de 1931, apresaotava um f lta de 6.396,18 moeda 
papel argentina,oorre pendente 22~38 ·1so, ao oambio medio de 3.600 
rei por peso, ddusindo ue a referida quantia, se encontrava a menos, 
n Oaix , a c rgo do Senhor Nogueir , que lhe informara haval- perdido. 

Direotoria,por cart n. / 
ires, 

- /34? de 21 de Agoa to p .findo, 
re poat a sua oommuniaaQ o, re-

o) Que o Oommsndente João Tibir1Qa Lima Agente em Buenos Aires, toman
do conhecimento da deliberaQão da Direotoria, apresentou oomo teste
munha da sua queixa, todos os funGoionarios da agenoia, ~nrs. Rodolpho 
Prooopio Trippia, Encarregado da Contabilidade, Deooleoiano d Olivei
r , Despachante e ~o rregado doa ~erv19os ~xternos, José Maria Gonaa
lez, Auxiliar do 'scriptorio, os quaes, por esse moti o, foram arrola
doe como te tamunhaa da aoousa~ão. (Doa. ! 1ls. 3 e 4) • 

d) ue, á vis~a da situaQão suspeita, em que fioarsm os funocionarioa 
d Agenoia, o Presidente do inquer1to teve que recorrer, ao bons offi
oios do nr. Ilio de Lavigne, funooion rio da Companhia, que qui se 
enoontr em goso de lioenQa, par compor a uommis·a-o.(Doa .a .li la. 2 e 9). 

e) u integrada a Oommissão de Inquerito, reunia-se a mesma, n oid de 
de Buenos ires, ~apital da Hepublio Argentina, no dia 7 de etanbro 
ultimo conforme oons ta da reapaativa acta de inat lla9ão, ( Doo. 
Fls. 5}, expedindo-se, as devidas intima9ois, ao aoousado, ~nr. Antonio 
D1 0liveir Nogueir~i (Doc. a bla. 7 e 8) e as testemunhas arroladas, 
~nrs. Hodolpho Frooopio 'l!rippia, ( Doo. ~'ls. n.ll), Deooleciano de Oli
veira, (Doc • .t!la. n. 12), e José Mari Gonaalez (Doo • .!!'la. 13). 

f) ue a aammiseão de Inquerito, obedecendo as instruaQois que regulem 
a fcrm Q-O dos processos administrativos, facilitou ao aoouaado, todos 
os reoureos de def za, j facultando-lhe f zer-se acompanhar d qualquer 

dvogado, (Doo. .1!'1 • n. 7 e 8), j' soientifioando por telegramma, a 
Direotoria d esooieção Geral dos ànpregado do Lloyd Brasileiro, yndi
oa.to de ulasae dos .hlmp:regadoa que servem no mesmo Lloyd,. d abertura do 
inqueri to. 

g) Que despeito dessa facultada, o aocusado, não oon tituio advogado, 
(Dep. Fls. 14), n-o apresentou testemunhas de defesa, nem apresentou 
defesa esoripta, desistindo do prazo de oinoo dias, que lhe foi oonoe
dido per esse fim, (Cert. a ils. 44), limitando-se a assistir o depoi
mento do aoousa.dor e das demais testemunhas, sem constestal-as. (Dep. a 
Fl • 26, 30, 34 verso, 38, 40 verso, 42, 44J. 

h) Que, segundo o be lan90 pro o ed1do, á vis ta doe 11 vro de esoripturaQãO 
da Agenoia, tas da abertura do inquerito, foi constatada a differen9a 
p r menos no livro Uaixa, de ~6.395,18, papel moed argentino, cuja 
responsabiÍidade foi attribuida ao aoouaado antonio de Oliveira Noguai
r , (Doc. l!'ls. 4). 
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Isto po ~esta-no analysar os depoimentos do aoouaado, Antonio 
D' 011 veir Nogueira, (Dep. a .l1'la. n.l4) comparado com os do aoousador, 

ommandante Jo-o Tibirit;a Lima, Agente da Companhia em uenos Aires, 
(D p. a .l:!'le,l9), das testemunhas de aocusaçsão arroladas, .:>nra.Rodolpho 
Prooopio Trippia, ~carregado da uont bilidade da Agencia, (Dep. a 
~la, 26 v rso), Deocleoiano de Oliveira, uespaohante e Mncarregado 
doa ~erv19oa externos da Agencia (Dep. a ~1 • 31); José Mari Gonsalez, 
uxiliar do l'lecriptorio da genoia, ( Dep. a .I!'la. 35 verso); e das tes

tanunhas Louie rtai on, Caixa interino da Ageno i-a, ( Dep. a .li' ls. 39); 
~ique D 1 toni, ex-~eepachante e ~o rregado doa ~ervi90 externos 
d ' geneia, (Dep. .lils. 41); e Bruno olta~ ~carregado da ~soript 
em lingu castelhana, ( Dep. a b'ls. 42 verso J, as quaee, por terem 
sido referidas no ourso do inquerito, foram convidadas a prestar 
depoimentos. 

O accusado,, ouvido respeito da grave falta que lhe foi attri
buida declarou, (Dep. .H'ls. 14) ~ 

1~) ~ue exercia as func9ois de u ixa da Agencia de Buenos Aires, desde 
o dia 11 de Janeiro de 1932JJ data em que tomou posse do cargo, até 
ntão exercido pelo ~nr. rtodolpho Prooopio ~rippia, aotual ~oarr gado 

d uontabilidade da Agencia. 

aa) ~ue reoebeu o servi9o de uaixa da mãos do seu anteoes or, em 
pre anqa do Ag nt e, na mais perfeita ordem oom um saldo de 16 .605.52 
p pel moeda argentino, repreaen tado pelo deposito existente no Bano o 
de Londres, pelos vales das importanoias requisitadas pelo aspaohan
te para o desp oho dos navios em oparaoão no porto, e o rest nte, em 
aspecie, prefazendo aquele total, conforme recibo firmado na ocaasião 
da sua poa e. 

i) ue exeroia as funcçois de Despachante nessa ocoasião, o ~nr. 
rique D'Antoni, 3a demittido dos servi~oa da Compahhi , e que foi 

ubstituido pelo tinr. Deocleoiano de Oliveira. 

4a) Que o bnr. Enrique D'Antoni, ao deixar o cargo de Deap ohante 
havia prestado contas, na devida ordem, das importancias ~e havia 
retirado por .meioa de vales, para attender as despezas Alfandegarias, 
portuarias, de estiva, e outras, doa nav!os da Companhia em opera9oes 
no porto. 

5i) , ue não costumava encerrar diariamente como de praxe o liVro ai-
a, para effeito de apura9ão e conferencia do saldo existente, em 

oonsequenci do aooumulo de servi9o, uma vez que, alam dos servi9os 
de Caixa, lhe estavam affeotoa outros erviçsos auxili res ~e enume
-rou: Venda de paesagams, Movimento diario do impostos de Induatria 

Profissão e de Hendas, a recolher ao Banco de La N oi6n rgentin , 
levantamento das rela9oãe pera o servi90 de Controle do umnbio, ee
oripturando ainda o livro Caixa em castelhano e a oonta Qorrente 
do Banoo de Londres e Amerioa do ~ud. 

6i) ue prestava contas dos servipos a seu cargo, ao Agente da Oom
panhia, ommandante Jo o Tibiripa Lima, que entretanto n o os fisoa
-lizav , limitando-se a responder aa preguntas que lhe faaia sobre 
os diversos assumpto d serv19o. 

?2) Que os servi9·os a seu cargo não eram fiaca.lisados por pesao 
algum • 

8~) Que embor competindo-lhe, como Gaixa da Agencia, effectuar todos 
os pagamento recebimentos e eaoriptural-os "assim não accfte oia, 
uma vez que muitas contas er~ pagas e recebidas pelos den is fUna
õtone.rloe da Aienc:ie., nr • Hodolpho l?rooollo 'rrltpfa, Joal Maria 
Gonaalez, Deoo eciano de Oliveira e o prop o gen e, oommandante -
3oão ~ibiriça Lim • 

92) Que, por diversas vaze , havia protestado, junto ao AgenttMÃ~ 
contra o modo porque vinha sendo pratioe.do o servipo da Uai~ra-sua 
funoolo nio era completa. 
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lOi) ue não passava recibos das importancias recebidas. 

112} ~a as contas que eram pagas pelos danais funcoionar~os, a6 
cheg vam ao seu conhecimento, p ra effeito de escripturaQ o, varios 
dias depois. 

12i) Que não exercia controle algum sobre as conta rel tivas aos pa
gamentos devidos Alfandeg , a ÃdministraQ-O do Porto, a ~ativa, e 
outras, que constantemente er paga a sua revelia, e do que s6 
tinha conhecimento travez dos comprov ntes, que a6 muito posteriormen-
te, lhe chegavam as mãos. • 

132) ue a contas relativas ao pagamento de accidentados no aerViQO, 
anbor pagas por elle depoente, n-o eram por si fiscalisadas, nao 
exercendo nenhum controle obre esse servioo. 

142) ue desde a data de sua chegada Buenos ires, 19 de Dezembro 
de 1931, até fazer-se posse do cargo de Oaixa, o que se Yerificou no 
dia 1~ de Janeiro de 193 , notou uma p tente má vontade contra si, 

.n o ao por parte do Agente da Companhia, Comma.ndante Joio ~ibiri9a 
Lim , cano inda dos proprios companheiros de escriptorio; 

15~) ue o proprio Agente, Oommandante Jo o ~ibiri9a Lima, lhe havia 
dito, que eea má vontade, provinha, do facto de constar que elle 
tinh vindo do Hio de Janeiro, como espia da Directoria, afim de 
fiscalizar-lhe os actos e do demais funocionarios da gencia. 

161) ue essa versão talvez tivesse origem na sua ttitude, secundando 
um ·ecto do conferente de oargas, do vapor "~Jantarem", que se havia 
oppoato, no dia 31 de De&embro de 1931, S/~signar um tal~o de estiva, 
onde o numero de estivadores era superior ao que realmente havi 
trab lhando. 

17~) Que j' em Julho de 1932, notára uma falta na Caixa, de · 800,00, 
pesos moeda papel argentina, f lta essa que repoz immediatamen;e,cam
municando o facto a Direotoria do Lloyd, e ao Delegado da mesma Di
reotori an Montevideo, rogando a ambos, a su traneferencia da Agen
cia, ou de eargo, afim de evitar-lhe o veix~e de oommunioar o dicto 
facto o gente, ~ommandante Joio Tibiri9a Lima, por aabel-o possuidor 
de uma oheve do cofre onde guardava, elle depoente, os valores de 
Caixa. 

182} 'inalmente, que apezar das cartas por elle depoente e criptas ao 
Commandante Joio Tibiri9a Lima, em 2 de Junho do corrente anno, assu
mindo a responsabilidade da falta existente na Uaixa, na importanoia 
de 6.395,18, papel moeda argentino, en virtude do cargo que exercia, 
não queria isto dizer que se julgasse culpaval por tal differenQa, 
mormente havendo entregue a Caixa ao Ag ente, uommandante Joao TibiriQa 
Lima, no di 2 de Junho do corrente anno, sem recibo do saldo entregue, 
na importanci de ·37.400.66 papel moed argentino, n o tendo elle 
depoente tido mais interferencia alguma, a partir daquella data, nos 

asumpto da uaixa. (Dep. a .lí' ls. 17. 18 e 18 verso). 
atas as declaraQoãs do ccusado • 

... ------0-------O accusador, Commandante JoAo TibiriQa Lima, Agente da Uompanhi em 
Buenos ires, no seu depomiento a 'la. 19, disse; 

1R) ue teve a surpreza, no dia 6 de Maio do corrente anno, de lhe 
ser oanmunioado, pelo socusado, que exercia as funcQOIB de Uaixa, 
nomeado pela ~ireotori do Lloyd, desde Vezembro de 19Sl, da existen
oi n uaixa a seu cargo, de uma differenQa, de cerca de j5.ooo.oo p -
pel moeda argentino, pedindo-lhe pare mandar proceder um balan9o 
ger 1, pela uontabilidade da Agenci , fim de positivar a differenQa 
re 1. 

!) ue procedido o dito balan9o, em presenQa delle depoente, pelo 
carregado d contabilidade,~nr. rtodolpho Prooop1o ~rippia, e do 

aocus do, verifioou-se a fal a ' de · 3.544.00 papel moeda argentino. 

32) ~ue,immediatamente,corrigio-se todas as f alhas existentes,entre 
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os iivros da uontebilidade o livro Uaixa, positivando-se então a 
t de ·3.644.00 papel moeda argentina. 

4i) ~ue,em seguid , o aoouaado pedio um 
t r de receber o dinheiro em falta, afim 
encontrada, e bf.ID assim, conseguir a sua 
outr dependenoia d Uompanhia. 

lioenQa de 15 dias, para tra
de indemnizar a differen9 
tranaferenoia, para qualquer 

5~) ~ue, achando o ·depoente pouco, o tempo aolioitado, resolveu oon
oederlhe uma 11oen9a, de 39 dias, para a obten9ão do dinheiro, neoessa
rio a indemniza9 o, e tr tar, com m ia oalm , da sua transferenci • 

6~) ~ue, an principio de Julho do corrente anno, o acousado, tomou 
passagEIII:, no v por ''Baependy", afim de realizar o que havia promettido. 

72) ue, um dia antes do termino d liaan9 , apresentou-se na Agencia, 
sgn oomtudo indemizar a falta verificada na ~aixa. 

Si) ue, segundo o aoouaado lhe declar~rhavia chegado d avi-o, para 
apresentar-se an di , no tennino de sua lioenga. 

9~) ~ue, tendo interpellado o eoousado, no mesmo dia da sua anegada, 
sobre o dinheiro sn fe.lta, e a pretendid transferenoia, foi-lhe, pelo 
mesmo respondido, quanto ao dinheiro falta, haver solucion do, oam 
a Direotoria da uompanhi , no ~io de Janeiro, e que, maia tarde, lhe 
faria entrega, da quanti em falta, o que, entretanto, não se verificou, 
até o dia 10 de Julho do corrente anno, data da partida do depoente, 

p r o ~io de Janeiro. 

102) 'ue, logo que ohegou ao .ttio de Janeiro, oanmunioou verbalmente, 
e depoie por o rta, o fe.ato, ao Direotor da vompanhia. 

11.2) Que, dias ap6s a ahegada do aocusado, do Hio de Janeiro, foi 
vePifiaada a falta de lan9Jmento, no livro Uaixa, da importancia da 
·2.861.18, pa.pel moeda rgentino\ correspondente, a parte de um cheque, 

da gencia de rlosario da ~anta Fe& oontra o Banoo de Londres e Amari
as. do ul, par pagamento de oarvao, fornecido ao vapor "Ourityva», 
desta oampanhia, e o restante, 197.77, papel moeda argentino. para pa
gamento de Pr tioagam, o Sr. Jorge ~erras, o ue elevou falta re 1 
n Oaixa, a ~6.396.18 p pel moeda argentino. 

12i) Que relativamente aos serv19os a cargo do aaouaado, n da tem a 
rea~ar, um vez que, eempre foram desempenhados a seu contento, e 
oom pontu lidada. 

13i) Que, no entretanto, pouaos mezes depois do aoousado estar no 
exeroiaio d .s funaQo!s de Ua.ixa de Agenoie, tendo lhe notificado que 
estivesse oom a saripta an dia, afim de effeotuar um balan9o na Caixa, 
veio a saber, m ia tarde, que o aoousado. havia pedido um vale, ao 
ent-o eepach nteL Henrique- Dt.Antoni, para completo do dinheiro exis
tente n Caixa, n .o podendo precisar porem,qual a 1mportanoia. 

142) ue oostum va balanaear e oonferir a Oaixa, duas vaze por mez, 
por oooasi-o do recebimento dos fretes dos navios, encontrando sempre, 
tudo, ne mais perfe1 t ordan. 

152) Que, uma vez o accueado, oommunioou-lhe, haver encontrado uma 
f lta de 300.00 pepel moed argentino, oompromettendo-sa a pagar a 
referi~a tmportanoia, an prestaQO~s, o que realmente fez. 

Interrogado, declarou mais: 

17~) Que o acousado, aubstituio, no exeroio1o das funo9oea de Caixa 
4a Agencia, ao nr • .Hodolpho l?roaopio Trippie., em obedienoi a uma 
deter.mina9-o aontida an oarta da Direotori ote o ni 213/1881, de 30 
de Novanbro de 1931, firmada pelo ex-.JJireotor com. l!'irmino de arv lho 

a.ntos. 

18i) ue, nf.lll empre, podia ser encerrada, diarie.mente, a eaor1ptura-
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Q-O do livro IJ8ixa, devido o e.ccumulo de eerviQO. 

19R) Que o causado, preste.v contas do serviQO a seu cargo ao ca
rregado da oont bilidade, r. Rodolpho I?rooopio Trippi , da parte re
lativ . eaoriptur 9!0 do livro 'e.ix , elle depoente, d1ar1 en
te, d p rte monetaria. 

20i) e o ~oarre8ado d oontabilid de, oontrolav os serv19os do 
Oaix , um ez gue, os dito servi~o , oorri hannoniooa, sob a fis
oaliza~-o da Contabilidade. 

2151.) ue, cumpria ao ao ousado, em f ao e do aargo que oaoupava, o r o -
bimento e o pag ento, de todas as oontaa da Ageno1a,~o ' havendo
axoepQOã , em o soe de emergenoia, sendo os reoibos destas aontas, 
a.ssign doa pelo depoente, , n eu aueenoia, pelo .b:nOarregado d 
Oont bilidade, r. Rodolpho I?rooopio Trippi , isto, quanto aos rece
bimentos, sendo todos o pagamentos, affeatuedos pelo aaouaado. 

22-) ue os serv190 a oargo do acous do, oonsietiam, n esoriptur -
9 o doa livros Uaix em portuguez e oaetelhano, na venda de p ssagema, 
pag ment o de 1:npoetoa d passagem e de renda , pagamento e recebi
mento de oonta aonfec9o a de folh s de pagamento, e p ~ento do 
ordenado do pes oal d genoi , e das lanohas. 

23i) ue o aauasdo, nunc lhe fizera, reolamaQãO alg , rel tivamen
t ·• má organize.Qão do erviQO de Caixa, a seu aargo. 

24i) ue no balan9o procedido pela IJontabilidade da Agencia, no di 
4 de ~arQO do corrente enno a differen~ ocusad no o ixa, foi 
reduzida, de ~6.644.00 per 3.544.00 papel moeda argentino, por 
f lt d 1 nc~ent~, deix dos de fazer pelo aoous do, o ~ue foi po -
ter1ormente corrigido, a vista de uma aont de reaonoiliaQ o, remeti
d da ede d Oompe.nhi , não tendo sido not da a falt de lenoamento 
pel Contabilidade da gencia, a vista da falta do comprovante de 
oredito. 

6R) Que o acusado, de 
de .um má vonts.de, p ra 
lleg , funoa1on 1os d 
nuno ter existido. 

faoto, queixou-se o depoente, d exi tenoi 
oom o dito oousado, por parte dos eua oo

genoi a, má -.on tade que o depoente, ffirma, 

GS) ue aproveitou ooo siAo, para ohamar a attenQIO, do aoousado, 
p ~a ae uaa constantes visitas aos navios m opere9 oe no porto, 
intitulando- e fi oal dos servi9os da agenai • 

272) ue t' 30 de ~etembro de 1933, o oofre, onde o aoousado guardava 
os v loree, er tsmbam usado pelo ~aarreg do d Contabilidade, r. 
Hodolpho I?rooopio Trippia, dispondo, elle depoente( de uma ohave, 
que abri , as du p rtes ext rnas do dito cofre. Dep. ~1 • 22, 
verso). 

282) Que, no entretanto, as gavetas internas, dispunhsm, de ohaves 
pr prias e distinta, em poder de oada um, doa dois funooionar1os. 

9i) ue, porem, depoi do di 30 de Qetembro de 1933, entregou um 
oofre, oom a r apeotivas chave • para uso exclusivo do aaausado. 

Qj) ue durante o tampo, que o aocuaado, servia-se do oofre, junta
ment oo o Qnr. ~ippi , nenhuma realama9 o foi feita, pelo dito 

ooua do, obre f lta de dinheiro, ou outros quaesquer valores. (Dep. 
e: b'ls • 22, verso). 

3li) e ignor o f ato, allegado pelo aacusado, relativamente ao 
auamento do numero da estivadores, em servi90 no vapor ·~antarem11 • 

32 ) e ao reoe'ber Oaixa, do e.causa.do, no di 2 de Junho, do co
rrente enno, não lh passou reoibo, dos valores correspondentes ac 

aldo da Oaixa, n importancia de ~37.460.00 papel moeda argarrtino, 
por n o se enoontr este saldo completo, tanto assim ~ue o aoousado, 
esorev~ e saignou um oarta. que pedio junta ao autos, confessando 

-------- ~ ~- - ~ 
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atas as daclaraooãs do acusador, ouvidas, religiosamente, 
nenhum protesto, pelo oousado. 

carta, que se refere o oommandante Jo T1bir1Qa Lima, em 
e• depoimento, enoontr -se junto aos utos , liáe, o ousado, ende

reQOU dus cartas o gente d Companhi , Na primeira, datada de 2 
de Junho, do corrente anno, oommunicava que, "fazendo o mo vim to 
b . o .rio, para a Gaixa da Agenc1 , der pela falta, da lmportancl , 
de ·3,544,00, p pel moeda argentino, que .creditava ter perdido, ~ 

eguida ,confessa que o balanQo dado pela Oontabilidade d genci , 
onfir.mara a differenoa. Na segunda, datada de 8 de Julho do corrente 
nno, tembEID confirma a falta de :jp 3.544 .O<} pe.pel moeda. arg entino:~ 

ellegando, que h via solucionado o aaeo dessa differenoa, oom a Vireo
tor1 d ompanhia, mostrando-se sorpreso, com o aeb!t.o, feito pela 
Oont btlidede d comp nhia Agencia, relativamente falta de lano -
menta, do aheque da Agenci de Hosario de cant ~,, p ra pag~ento 
de o rv o fornecido ao vapor 11 0Uri tyb '', e confessando, que nao fize
r o devido lan9 mento, fi credito da uompanhia, do ~ lor do cheque, 
no total de 2.851.18 p pel moeda argentino.-

~ate lapso, elevou differenQ d Caixa, de ~3.544.00 para 
6.395,18 papel moeda a.rgentino. 

~atas cartas foram reoonheoid a pelo acusado suas declara-
90ãs a .1!'1 • 18 verso, e se encontrem junto aos utos, 1n.a. 24 e 5. 

Neste inquerito, onde n-o existam testemunhas de defesa, os d -
poimentos do causado e do oousador, eeolarecem perfeitamente o o so, 

depoiment das testemunhas, exactamente por terem sido rro
lada oomo sendo de aoousa9-o, pouoo valor teem, me.s eaclareotm per
feitamente, os pontos obscuros. Pelo interrogatorio f eito, poderá 
asa Vireotoria, inteirar-se da severidade oom que, uommisaão d 
Inquerito, procurou, dar cumprimento, as instruoQoas, oon tidas, na 
oarta, dirigida anota de Buenos ires, sob numero ~JE. 3/34, e 
que nos habilitou, a proa der, um rigoroso inquerito a&ninistr tive, 
eftm d , apurar, a irregularidades, rel tivaa o serviqo de o ixa, 
sob a responsabilidade do acousado, denuncias pelo gente (Da ~. a 
J!1l • 2) • 

i o ocuaaao dispuzesee de advogado, t lvez qu o eu patrono 
n o fossa ma. i exigente, iétuem quer que, imp rcialment e, estUd.ter 
ates uto • verificara'& imparcialidade da oommiseão de Inquerito, 

que gio~ mais na defesa do accusado, do que do aacus dor. 
~ode a llegaqoês do oousado, f oram tomadas em conaidera~ão, 

confor.me e demonstra: 

1&) O acousado declarou que tomár posse do oargo de Oaixa, no di 
11 de Janeiro de 193 • Nad h a oppor. 

22,3~, 2} ue recebeu o ervi~o, na maia perfeita ord , com saldo 
de c/1 ·16.506.52 papel moeda argentino, represent do, grande parte, 
por valores, v les das importanoias requisitadas pelo ex-uespachant , 
Enrique .u' ntoni, para attender as despazas doa navios Em operaço~s 
no porto. A Oommiss-o procurou saber si esse ex-.uespachante, o ar 
exonerado, havia preat do bo e contas, das 1mportanc1as requisitadas, 
por meio de vales, depositados no ü ix • 
O proprio ao~usado aaol receu esse ponto, affirmativamenta. (DEP. a 
Fls. 15.). 

5~) Que no encerrava diari mente o livro aixa, para ffeito de 
puraqio e oonferenoi do saldo da Caixa seu o rgo, por aooumulo de 

aerviqo. commiesão procurou. purar o facto, ouvindo, a raspei to, 
o acusador, ue confirmou a deolaraçoãs do acusado. (Dep. a 'ls.21) 
esclarecendo porem, que ooa tumav balancear e conferir a Caix , d a 
vaze por mez.(Dep, a Fl • 20 verao.-
Convan aooentuar entretanto que prova produzid 

llegaQão do acouse.do que assim procedia i fe.lt 
part de qugn do direito no servi90 do Uaixa, 

I 

, n o corrobora 
de fisoalioa)l!~t>Or 
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uito mbora f lta de fisoaliz gão do servioo a 
nada aproveite ao aooueado, a Commiea-o apurou, que o eervioo d aixa 
não are devidamente fiscalizado: O Agente Commandante Jo-o TibiriQ 
Lima d olarou em seu depoimento que o oouaado preat va contas do er-
vioo eus oargo o ~no rregado da Contabilidade, da p rte rel tiv 

e oriptureQ-o do livro Caixa, e elle, gente da ompatihi , di ria-
mente, d p rte n parte monetari • (Dep. a 1'1 • 21). _ 
o Encarregado da 'ontabilid de, deol rou entretanto ue nao fiscalizava 
os erviooe da Uaixa, porquanto sua co-o, oano ~carregado da Con-
t bilidade, limit v -se esoripturaoão do Cont Oorrante d Agenoi 
~ vist do comprovantes, esoriptur dos no livro Uaix • (Dep. a ls.B 
e 8 verso), D st oontradic9-o e oonolue, qQe o ervi90 do Uaixa que 
oomo oim fioou apurado n-o er enoerr do diariamente, oomo d v3ra 
er n o offri fisoalizaoão que eri para desejar um vez que o 

Oontrole d uontebilidade, so mutto po teriormente, poderi ser feito, 
a viat doe lanoam§ntoe do Oont Corrente. 
E esta falh , se nao aproveit ao oouaado, implica n responsabilidade 
de teroeir por ter sido em aonsequenoi della que.-se verificou 
differen9a que determino~ a bertura do presente inquerito. 
O proprio oousado• qu ndo interrog do se costum va noerrar diariam n
te o livro ua1x , para effeito de b lan90 diario e aonferenoi dores
pectivo saldo, declarou, textualmente, que ''anteriormente assim ra 
feito or elle de oente mas de ois or aooumulo de serVi o deixou 
de ser, eito o encerramentoj diario do úaix eto . Da • a~ s . • 

2 uma falha ue não e us i ioa. i anterior.men e assim se fazi , 
não h v1e motivo para se deixar de fazer. ~ preciso notar que ante
riormente o servi90 do Oaixa era exeroido pelo nr. Rodolpho Prooopio 
Trippi , que aooumulava as funoooes d Uaixa, oom as de ~carregado 
d uontabilidade. 

nom ~ 9-o do aoou do para o oargo de Oaixa 6 podi t r oontribuido 
para f oilitar o ervioo, oonfor.me se poderd verificar pelos tennos da 
o rt de nomea~ão do oous do, ouja oopi se encontra annex este 
rel torio, oomo documento sob. Na 1. O o rreg do da Uont bilidade, 
nr. odolpho Prooopio ~rippia, que anteriormente exercia, oumulati

vame e, as duas funoooãe da Oaixa, e de ~oarregad d uontabilidade, 
interrogado obre si naturez dos aerviqos auxili ree oommetidos ao 
aoou do era de mold pertubar-lhe o servi90 de Uaixa, a seu oargo, 
esolareaeu ainda m i o oaso, respondendo neg tivamente, uma vez ~e 
er pequeno o aerv190 de \Jaix de genoia, de Bu os Aires. ( Dep. 
Fls. 8 verso.). 

De facto, o mais importante desses serv190 , enhumerados pelo 
acusado primeiro lug r, era vend de pasagena, m s, ' do conhe-

otmento de todo , ue é quasi nullo o moTimento d passageiros embar
cados em Buenos ires, nos navios da l)omparihia. 

SSI.) me, embor competindo-lhe, oomo uaixa da Agenoi , effeotu.ar todo 
os pagamentos e recebimentos, e eeoriptural-o , assim não oonteoi , 

vez que muit a contas eram pagas e recebidas pelo demais fQnooio
n rios d genoia, nrs • .Kodolpho Prooopio 1fripp1 , José Maria Gonsa
les, e Deooleoiano de Oliveira. 

Oommis &o purou a improoedenci d ata llega9ão. O Agente d Com
panhia int rrogado re peito n pre enoa o acusado declaro~ que 
todo o reoeb~ento e pagamento eram f eitos pelo acusado, o havendo 
exoep90ã quando o recebiment os , mn o a a de mergenoia. (Dep . a ~la . 
21, vera·o). 

proprio aoous do, decl rou, que, quando os funooion 1os da 
enoia recebiam ou pagavam qu quer importanoia "oostwnavan fornecer 

os el ento neoessar1o a esori tura Ao Oaix 

verso). , 
Or e fo;a de duvida que o acusado, sd poderia eeoripturar o li

Tro u 1xa, a eu oargo, { ' vista destes elementos . 6 poderia apro~ei
tar ao acouaado falha llegad~se a differenQa verificada proviesse 
d divergenoia entre a eaoriptureQãO do "Oont Oorrenten que é o livro 
Mestre da esoripturao-o da gencia e a do libro "Caixa11

• Mas tal n o 
eucoedeu, uma vez que e falta verificada foi e.purad pelo proprio aoou
eado, e vista de esoriptureo o do proprio livro u ixa, a seu cargo. 
{Dep. a Fls. 16 verso). 

Par melhor oomprehen9ã.o do caso, é preciso 
e oriptur Qe.o do livro Ue.1xa, e' di ria, a vist 

ter em vista que a 
dos recebimentos e 

p g ntoa effeotuadoa pelo ~o rre do d ..---~d._ 
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posteriormente, pelos comprovantes já 

' 
papel moeda argen
por far9a de aargo 
o de balan9o qu.e 

9i) •ue por diversas veaee havi protestado junto ao Agente, oontr o 
modo irreguler porque vinha sendo pratia do o serviQO da Caixa, pois 

sua i"unaQã.O n o era completa. · 

O gente deol ro~ na presen9a do oouaado, s protesto algum de 
sue p rte, que o meamo nuno lhe fizer reolams.Qio alguma nesse sen
tido (Dep. a Fls. 21 verso). 

O .Ena .rrege.do d Contabilidade, flr. odolpho Prooopio Trippi , 
int arrogado sobre o mesmo assumpto, em presenqa do causado, que assis
tio á todo os depoimentos e interrogatorioa, respondeu tembem negati
vam nte. (Dep. a ]la. 28 verso.). 

10!) Que não passav recibo das importanoias recebidas. Para maior 
aolereoimiento desta allegaoa9io feit pelo aoousado, oomo uma irre

·gular1d d de grande monta, capaz de justificar a differ np , verifi-
.oada aixa, á a~ cargo, torna-se preciso onheoer organiza~ o dos 
servi9os da Agencie. nesse particular. 

Heoeit da genai é oonstituida pelo valor das passagens frete • 
A venda das passagens estava a cargo do ao ousado. ( Dep. a .l!'ls. 15) • 

.uas importa.noias recebidas pela venda de passagens, o reaibo é o 
proprio bilhete de p sagen, emittido pelo aaausado.) 
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Resta s bar de que modo er recebidas importanoies on-
dentes aos conhecimentos da carga emittidas pela Agencia. 

oommiesão, ainda não s tisfeita, preguntou-lhe ,mai, a quem pres
tav oon te da r cei t de fretes dos vi os ahid , ouj conhec1-
ment em1tt1 • reapost esclarece ainda m o ssumpto: 

"Respondeu que a prestaQãO de contas dos :f.rete recebidas er f i ta 
a medi d qu o frete iam ndo recebidos pelo uaixe. r. ntonio de 
Oliveir Noguelr , par esse effeito recebia, juntamente com as 
1mportanoiae respectivas, o conhecimento recibo e~m~ife to d car
ga emba.rcad , que lhes eram fornecidos posteriorm~te para o neceasa
rio controle 11

• (Dep. a Fls. 7). 

D s importanoias reoebid e a título de fretes de o rgee, o recibo 
# e o proprio conhecimento. O serviqo se processava assim: uando o 
o rregador v1nh p gar o frete, o &ncarr gado das e servi9o p as va 
ao ixe. o conhecimento origin 1, que era entregue parte, oontr o 
recebimento da respeotiv tmportanoia pelo accusado. (Dep. a ~la, 37, 
37 verso). 

Não vi pois recibo passar. 

Interrog do ainda ai alem da importancias relativa aoe fretes 
d oonheaimentos que ammitti , era incumbido de receber outras ~
portanoi , respondeu qu , lan desse fretes recebidos no balqio, 
e tava a eu cargo, o recebimento, na casa 1'Bunge & Born• Limt. 'l , 

doa cheques relativoe o fretamento dos n vice fr tado pela referid 
firma, e que oarregav nos diversos portos argentinos". ( Dep. Fls. 
8). 

Interrogado de que modo prestava contas desses recebimentos. r s
pond u, qu logo p6s o recebimento desses oheques, fazia entreg doe 

e os, ~ediatamente, ao ü ix , Sr. ntonio de Oliveira Nogueira, ou 
o carregado da Contabilidade, ~r. Rodolphe Frocopio Trippia GDep. 
Fl • Só) • 

.Esta oheques, correspondente o valor tota.} do o rregamento dos 
n vice fretado pela firma Bunge & Born Imt. 6o podiam er recebidos 
pelo proprio gente ªa Oomp nhia ou seu preposto, devidamente habi~ 
11t do, por p.rocura9 o. 

Alem disto eet va a cargo do aooueado a fiaoalizaQãO d Oonta co
rrente oom o proprio Benoo d Londres, oonforme declarou em seu depoi
mento ~'la. 16. e 15 verso, na parte em que fez ennumeraQã.O dos ser
viços que lhe estavam ffeotoa. 
11/1 /13. ue as contas pagas pelos demais fUnccionarioe o ohegav 
a~ seu oonheaimento, para effeito de esoriptur 9 o, varies dias depois, 
n ,o exeroen o elle acusado oontrol algum sobre s contas relativas 

os pagamentos devidos Alf ndega, e dministrsQ-O do Porto, ~ati
va, e outra que oon tantemente eram paga a ua revelia, e do que so 
tinh oonheotmento atravez dos oo provantee, que, s6 muito posterior
ment eg lhes· chegavam es maos. 

b 
Oammi s o apurou devidamente a llegaoaQao feita pelo oous do 

da su defes • 

Resta Analtaal-a,atravez dos factos. Tod e-
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effeito o ueepaohante requisitava do ooue do importanoia neoe 
por meio de vale, pelo mesmo assign do e visado pelo Agente. O de 
oh nte effeotuava, oomo effeotUa. o p gamento de todas as despezaa 
que e e r fere o oausado, resga.tando posteriormente o val correspon
dente import ncia requisitada. N o pode em absoluto haver oonfUaAo. 
O eerviqo assim er feito pelo ex-Despachante Henrique D'Antoni, e o 
mesmo o retirar-se do servioo d Companhia prestar as suas oonta 
n melhor ordem, oomo ffirm o aousado em seu uep. a 'la. 16, que 
esolareoe perfei temente o ssumpto. 

o aotual ~espaohante ~r. ~eooleoiano de Oliveira, prooede da mesma 
f orma.1 e interrog do si o serv19o seu oargo tinh r 1 oao oom os 
do oouaadosr. tonio ~·Oliveira Nogueira, respondeu ffirm tivamente 
"uma vez que sEJnpre gue necessitava de dinheiro, t ra ttender as des
Rez e dos navios da Uompanhi em oper ools no por o, reguiaitava a 
uanti neoea ari or meio de um vale visado elo ente 

promptamen e t tendido pelo ao ousado • JJep. a b' 

In ar rogado oomo prooedi resgate desses v les, respondeu ' que 
t o prompto quanto di punha dos elementos oorrespondente as despez a 
effectuad a no deap oho do navios, forneoi ao ~r. Antonio ~'Oliveira 
Nogueira um rel 9 o disorimin da das referidas despezas, acompanhada 
do respectivos oomprov&n a, reegantado por essa forma os vales das 
importanoies requisitad a, e habilitando oom os ditos comprovantes ao 
r. · tonio de Olivair Noeueira, a fazer os neoessarios lan9amen.tos 

da Oe.ix • ( dep. .l!1ls .32.) • 

Int errog .do se por ocoaai- o d presta9ã.o de aontae rala ti v a ao 
reag te desses vales, nuno surgira al~a duvida, respondeu, na pre-

en(fta de acouaado, que sei tia.. o depoimento llg_ue o referido servioo" 
e pre se prcoesaou com e maior refUlarid de, s offer oar margem 
reolmn 9-0 alguma por parte do ur. Antonio u•Oli eira Nogu ir , 
(Dep. Fls. 32 e 32 verso.). 

Interrogado ae parecia aooeitavel a hypothese das di fferen~as accu-
s da ne Oaixa, corresponder alta de reagat de lgum vale do depoen-
te, respondeu, neg tivamente, tendo em vist que o resgat dos v le 
er feito regularmente 11 podendo o depoente adesntar mais, possuir 
todos elles an seu pod r pare effeito de desmanoh r guaesquer duvida 
rue por ventur oaoorresse posteriormente, ao resgate doa mesmos v las'' 

Dep. .l!'ls. 33). 

Como se ve, a Commissão apurou devidamente os motivos porque o 
Oaixa da agenoi ., não effectuava os pagamentos das c-ontas rel tivas ao 
despacho dos navios pelo ueapaohante. 

rtesta apreciar as oontas dos eccident dos, unioas oujo pagamento o 
c cus do deol r ou que effeotuava, e em que- entretanto exeraesse obre 

ella aontrole algum. Oommi a o n-o e b que espeoie de oontrole o 
aocusado pretendi exercer sobre as ditas oont e, uma vez qae a mesma 
lhe eram pre entadas oom o pague-se do gente, oonform d alarou 
em seu dep. a fls. 16 e 16 verso. 

, 
e lhe oampetia poi , effeotuar o pag~ento das oontes esoriptu

rel- a devidamente?no livro o ixa, e.' seu cargo, no die do p gemento. 
s a allegaQ-O em ned pode influir em justificativa da differenQ 

acousad no ~ ldo da. ix seu cargo. 

llegou mais, o couaadoJem sua defez • má ontade por p te de 
todo o funooionali mo ~a enaia, inolusive do proprio Agente, oamman
d nta Jo-o Tibiriq Lima; que em Julho d 1932, notára uma f lt na 
Caixa de ~800.00 papel moeda gent1no, falt que r p6z immediatamente, 
oommunioando o faoto ao ~alegado de JJireatoria, em Montevidoo, e a 
Directoria do Lloyd, pedindo ambo a sua trauaferenoi d genoia, ou 
de oargo fim de vitar-lhe o "veixsme de oommunioar o faoto do ente. 
Oomm ndante João Tibiri!a Lim por s e -o poasu or uma ave o 
oofie onde ~uardav el e depoente os vale d uaixa". (llep. a fls • 
17 ver ao e 1 • ) 

Pelo depoimento unanime dea testemunhas, an presenQa do aoousado, 
sem p·rotesto algum de sue p rte 1 verifica-se a improoedencia d , ... 
llegeQiO. (Dep. do oomte. Jo-o fibiri9 Lima, a 'la. 22: do sr. Hodol

pho Prooopio ~rippia, Anoarreg do d uontabilidade, Fls. 39, do vespa-



ll-

chsnt O)r. lJeoolaai no de 011 veire, a .F 1 • 33 verso e 34). 
pewas e te, referia- e, de modo vago, e un diaauseão entre 

aoousado e o ~oarragedo da uontabilidade, r. Rodolpho Prooopio Tri-
ppi , an pre enQa do ente, isto no de curso do anno paas do (Dep. 
oi do) • 

unto grave revela9ão feit 
chaves do oofre onde gu 
a -o &purou, 

HOdolpho Prooopio Tr1pp1a, in-

Int rrogado se mai alguem di punha dErJohe.v&J dea e::Joofr~ respon
deu "'tple, da met&de do orofre oh a sua guarda, at6 30 de ·etEIDbro de 
1933, ell depoent e o r. Agente João Tibiri9 Lima, di punham de 
o ,ve que perm1 tt1 brir a porte. d metade do oofr , que estava sob 

ua guarda e do r. Antonio D'Oliveira Nogueira, mes, lle depoente 
e o Sr. !gente Jo!o Tibiri9a Lime, n o possuiam oh ves do interior 
d met d do aofre, oh guerda do Sr. ntonio D'01iveira Nogueir ; 
quanto ao oofre qu o oous do passou ooouper exolusi vamen te desde 

foi 

o die. primeiro de Outubro d 1935, em deante, não lhe oonsta que outr 
pessoa, el do Sr. tonio D' Oliveira, possui e chave desse "cofre". 
Dep. a 1!'1 • 29 verso e 30). 
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( Dep. a ~·la. 37 verso) • 

Adeantou ainda ''que até 30 de setembro de 1933, quando e g oi 
da uompanhi ' funcoione.va a ru.e. lieoonquis ta n. 320, que o oofre gran-
de atava dividido entre o oousado e Enoe.rr gado da Contabilidade. 
( Dep • la. l) • 

oi o que a uommisão oons egu.io apurar a raspei to a·e t-o grave 
ell geQiO. O ooueado dispunha de um cofre ouj serventia utilizav 

oommum com o noarreg do d aontabil1d de da Agencia e o proprio 
ente, t' o dia O de ~etembro de 1933. Desta data em diante oon-

equeno1 de mudano da sede d enoia, passou di por d um oofre 
pequeno p r a se'll uso exolusi vo. 

H a .:Jetembro, n!o havi 

Hasta ainda preoi trais impor·tantes deolaraoo a do oouaado. 

~ata rte já foi auffioientamente analyaade. pela Oommisa!o e dem
mostrada a sua improoedenoie.. 

o. r. Hodolpho Prooopio Trippia, ~carregado de Oontabilid de 
esolareoe esse faoto de modo tal, que s6 e pode tirar uma oonolusao 
log1oe., falta propoa1ta(do lançamento para encobrir um differen9 
na Ueix , d importanoi correspondente o v lor do cheque de · 3.544 .oo 
O c rregedo da Oontebilidade, interrogado se a differença aocusada, 
podia er attribuida a falta de lanQamento no livro Oa.1xa, respondeu, 
''que n-o, porque os belenços . mensaea, dos livro uontaa Correntes e 
Oeix , empre estiverem de eooordo, Isto ê. porque boa os livros , 

todos os balanoo mensaes, ao ousavam o mesmo saldo. ( Dep. a i'lS. 29) 

Int erroge.do se sabia por quem foi recebido o oheque sn aprepo , 
respondeu, na presenca do aocusado, que assistia o depoimento, ~que o 
cheque, em referen~ia viéra aoampanhe.do d oarta reoebida pelo r. 
Agente, Oommandante João TibiriQ Lim , qu lhe entregara para tomar 
oonheotmento e p asar s maos do aoousado ~r. Antonio ~'Oliveir No
gueira, ~fim de depositar o referido ohaque no Banoo de Londres e rone
rio do Sul, nesta oidade, e esoriptur r a respeotiva importanoi no 
livro Oai:x deste g oiel.. a credito da liompanhia de Uave.g Q&O Lloyd 
Brasileiro, ( p. Fl • ~9) 

Int arrogado se a.')r. ntonio D' Oliveira Nogu.eir e., tiver conheci
mento desse reoebim nto, respondeu, fiQUe sim, como pode verificar-se 
n oart ue aoom .nhou o referido ohe ue onde fi ura inicias do 

tonio D Oliveira Nogueira. Dep. 9 • 

J foi euffioiente esclarecido o modo oomo deoorria a esoriptu-
ra9io da e uontas uorrentes. Os doo•-

~---- --.!. • .. _ ......__.___ A '"'"A mAn+A n11m Q 



viem de oomprovsnte 
ampanhia no Cont 

para os 1 n9amentos, 
Corrente da . Agencia . 

credito e 

terceira ~in lmente quando, interrqgado, como podi verificar-se 
hypothese da f lt de controle, quando os 1 ncamentoa. quer das 

importenci e recebid e, quer das contas p g ~, eram feit a pelo acu
ado tr vez dos oomprov ntes embor recebidos tardiamente, re~ond u 

que "podi ter perdido algum comprovante de pagamento ou mesmo ter 
1 o proposit lmente subtrahido por terceiro , qualquer comprovante, 
ntee de effectu dos os lanoamentos respectivos, no livro ueix , oomo 

t b pedi ter e d do o o ao de haver recebido a menos no o se de 
recebimentos effeetu do por elle depo te. ( Dep. .l!'ls. 17) 

~ ee for m_oa argumentos do cous do procurando juatificar-se,da 
grave ooua 9 o quepe a sobre ai. 

O aocuaado atribu o desappareoimento de 6 .395.18 cent vos, da 'aixa, 
seu ergo, aos seguintes motivos: 

1.2) .l!'alt de controle da contabilidade. 

i) ~ uivooo em algum lan9amento. 

~i) Perd ou subtr 9-0 dolosa de algum comprovan e, ntes de effec
tiar o lanQamento. 

i) rtecebi mento a menos de importenoi pelo proprio acusado. 

Por melhor que seja a boa vontade pera oam o aoousado, tae 
r oã -o inaooeit veia. 

primeiro, porque f lta de controlá d úontabilidade da en
ci , mesmo quando existis e, não proveitarie ao ccusado oomo juati
fic tiva da differen9a de vaixa. l&m di ao differenQ foi apurad 
pelo proprio oousadolno balan9o dado no di 4 de Mar9o , rectifi
oado pel üont b1lidade d genoi ouj e cripturaç-o ' feita pelos 
me documentos que erviram p ra a eacripturação do ú ixa. 

wegundo, porque o equivoco algum lanQamento, que n o pode 
divergir do re@peotivo comprovante, ainda mesmo ~ue se verific a e 
na escriptur 9 o do livro vaix , n!o se repetiri na do uont uo
rrent e aind quando isto contecesse n-o escap ri a ·onferenoia 
d contabilidade Ger 1, n ~ed' da companhia. 

~erceiro , porque perd ou subtraç-o dolosa de algum comprovan
te poderia determin r ugmento ou disminui9 o do a ldo d vaixa, con
forme o compro ante fosse de recebimento ou de peg ente, mas, n-o, 
é crivel que passe de percebido a, quem quer que seja. que exer9 qa 
funcQO~a de u ix , cujo dever precipuo ' eacripturar e depois pagar, 
receber e depoi esoripturar, o extr vio ou desaparecimento de um 
dooumen o ou de v rios documentos, comprovantes de um t!o elev da 
quantia. 

O recebimento a meno~ de ualquer importancia, eri a unic 
explic 9 o rasoavel, p reoe se não p reces e in a~ it vel u~issão 
que tivesse pa sado desperlebi o ao aocusado o reo~bimento menos de 
t-o lev d quantia, o ue, a n-o jus ti fi o num ao recebiment~ mui to 
menos em diverso , sem e o aoausado se apercebesse. 

ante pois de tudo quando foi fielmente exposto, ammiss o de 
inquerito n eada por essa Direotori p r ap~ar a queixa dada con
tr o 'a a d Agenoi ~r. ntonio D'Oliveira Nogueira, oomo responsa
vel pela di fer n9 de ~6.395.18, p pel moeda rgentino, no em duvi-
d r aonheoer a u pro~edenoi por estar de coordo oom as prov s 
do utos. ' ~ 

.lJeve de rar entret nto que oontribuio poderes nte p~ falt 
pr tiaad pelo acousado e itua9ão de verd deiro eb ndono que e 
enoontr v o ervi90 deres onsabilid de confi do o cous do f/qu 1 
decorria em iacaliz 9~0 lgum da p e do g te da omp nhi • que 

1m tornou- res onsavel peauni rio e moral pelo prejuizo soffrido 
p o Lloyd r eileiro 

o. M. J. 



.. - .... · - f"' 

EXmo. Sr. Presidente do Conselno Nacional do Trabalho : 

ANTONIO DE OLIVEIRA NOGU ·.IRA, brasileiro, casado, 

funccionario da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, com mais 

de lO annos de serviça, vem expor e•requerer a v. Ex. o segUinte: 

• Em jUlho do cmrrente anno a companhia de Navegação 

Lloyd Brasileiro teve sc1encia de que, na sua agencia de Buenos 

Ayres, onde o requerente exerce as funcçães de "Caixa", fOra en

contrado um desfalque de mais ou menos dezoito contos de réis, sen. 

do de notar que o peticionat io foi o pr imeiro a communicar ao agenl 

te, seu superior hierarchico, a differença encontrada, por cartas 

de 6 de maio(junt a ao inquerito) 2 de junho e 8 de julho , ás quaes 

se referem expressamente o incluso documento, que t~nbem determi

nou a suspensão do requerente. A 10 de setembro a Companhia man

dou instaurar o inquerito ad tinistnativo , por wna cownlssão que se 

t r ansportou para Buenos Ayres . Desde 1° de setembro o suppli ·ante 

ficou privado dos vencimentos . 

Acontece, entretanto, que desde a data em q• e teve 

Companhia sciencia da falta encontrada na agencia, isto é, 6 de 

maio, até o pr esente momento, já decorreram muito mais de 90 dias, 

prazo taxativamente fixado pelas "Instrucções" desse Conselho , de 

9 de julho de 1933, para instauração e encerramento do inquerito 

administ~at1vo . E o SUpplicante contlnúa suspenso de suas funcçõ 

e privado dos venci mentos passando, assim toda a so ·te de necessl 

dade , sem que o Director da Companhia de N avegaçao Lloyd Brasile 

ro profira qualquer decisão no inquerito, ha longos dias retido e 

seu gabinete . 

Nessa conformidade, o SUpplicante requer a v. Ex. 

de ac..;ordo com o art . 13 das ''In trucções'' já all udidas, seja in

timada r Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro a fazer cessar a 
... sus ensao posta ao requerente , p ando-lhe ainda os vencimentos 

que deixou de receber, isto é, os ordenados relativos a setembro 

~~ ~b--a ~ ~3 /~ -g ~'. 34 ~4-1 
---~--



: e outubro do corrente anno . 

o peticionar Lo deixa de juntar as certidÕes 

relativas á entrega do inquerito á Directoria, nesta 

capital, que. f oi feita no dia 8 de outubro, porque o 

Llloyd ~raileiro opporia toda a smrte de dif ficulda

des áconcessão de tnl documento. Entretanto, o in

cluso documento evidencia sufficientemente que o prazo 

para conclusão do 1nquerito foi excedido, sem causa 

j~sta, o que busta para dar toda procedencia ao que 

ora se requee. 

Termos em que, 

P. deferimento. 

R1o de Janeiro, 1 ~ ~/t~o/-

~~~ 
~ -~4-Q ........ ·~ ~~'o;~-
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END. TltLEOR. 

DIRECTORIA DYOLL 
AGEN IAS-NAVELOYD 

OOOIGOS: 
A. B. O. n.• ED. 

DENTLll:Y" 
WE TERN UNTON 

PAfl'J'lOULAR 
MA OTTJ<; 

Buenos Ai rea , 4 de Setembro de 193h.-

Illmo . Snr. Antonio Olivei a Nogueira 

Buenos rea 

At tende: nU. o ao resul te.do do balanço que por 
,.. 

dete~iina ao da Directoria acaba de ser procedido n~ata 

A~encia pelos Inspec tores , Snrs . Antonio Dantas Lima e rt 1ur 

Hib i1·o F1·e.nc o, e ten o em vista os ter·nos das suas ce.:t·tas 

de 2 de Junho e 8 de Julho do anno cor·r·ente , oommunica.nJos-lhe 

que nest data fica v.s. suspenso do e.xercicio do cargo de 

Ca xa, que occupaes,at~ a ultimaç -o do inquer·ito administra-

ti vo que em con'"' quc·ncia a.o balanço vae aex· p oc dia.o p los 

r~fcridos Inspectorea . -



de ll e a ... Jloy Br e i ao ' 
fi io d fls. 2, 

, 
l'l e approv çã 

o s lho o 1 uerito in taurar contra 
" . 

o CFaixa a Agenci de Buenos yrea , ntonio d ' Oliveira ogu 

r , afim de apurar o desfalque da importancia de .395,18 

( is mil trezentos e noventa e cinco p soa cow d zoito cen

tavo ) moeda pape~ rgentina , pela qual er r spon avel o 

referido funccionario. 

O ~cc s do no re erimento e la . , llega o qu 

a omm1 são de in~u rito emorou mais 

concl r os tra ~lhos , ao u , de accordo co~ o a t . 1 

das r strucções b ixa a por este Conselho para o in erito 

i-

adm!nistr~tivo, ee a ~ Comp nhia 

ro, intimada a azer cee.ar as 

doa os vencimentos u eixou. 

ão Lloyd B asilei

sua e são , paga o-lhe to

rec ber, isto ~. os orden -

os relativo~ ao meze d Setem ro e Outubro do corrente an-

no. 

De conformidade com a raxe dest 

"' nho que se de vist do mencionad in uerita 

ra ue , no prazo de 10 

p 

20 Official 

/) 

~~ t:'<"'lt L.'dêtrl)(2"5 ((r v{u 

atituto, rapo-

pa.-

/ 
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JUNTA.l)A 

De ordem do Snr. Presidente deste Instituto, juato, 

nesta data, aos :presentes autos dois requarl:lmentos de An

tonio d'Oliveire., bem como duas procurações :pelas qu es o 

aoous&do nomea seus advogados os nrs. RUy c. Guimarães e 

Cid Haddock Lobo. 
... 

Primeira seoçao, 

2.0 Of:f1cial 
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~GIQ_CQNSEI.UO;~--~------------------~--

I 

o 

O in t eri to 
.... 

g ç o Lloyd Br eiloiro, 

pela Companhia do Navog 

im d u r r aa .re pan.aab ilidudee paJ. 

ftü tn de CJ.i 11 trezentos e noventa e cinco paaas e dezoito 

centavo papel a.rgel' j, ' no , encontr d · pa enoia em :Buenou Aire , 

, - . ""' c actualmonte ujei to u_preçi~ ç c de a c e l.O Conaall:. , nao 

anaveis . 
,., I 

N o ser neacOJ3JJ io a.:Lon a.r- no em c nsi -

tante parc~alidade c~ que 

agiu Di re ctoria. do Lloy:d Brasilei ~. no' presente p a . 

tu dizer que purad falt , e loco co~nunic~da ' polo accu da 

quCJ hono~tOJL.el1te a tr(liU a reaponeab·' id ele da .m.pama, a .r e c -

só muito tempo depo·a ePYiou para-Buenoa 
... 

uma crnmni~e~o que afinal terminou ~or pre entax o ~~lataria 

que :r;:.·~cesso . O denunci nte pa sou a or accusa-

do; tolheram-lhe tod .. as poo~ibilid~dea de defesa. 
,., , 

oamrní~sao de telegr pbar a providencia tamad 
' 

pela ocü .. -

ção Geral doa , 9-ue pr.Jvidenoi 

a.l g'luna poudo toma.r pois o 
,.. 

a.ccu.:"tado nao faz parte do eou auu.dr.o 

social e , disso , era. olla eabodoru,_ q_ue o fize o, cer-

t ama é f' cil compre uà..er , quell.e 
N 

ayndicato naa dia -

de recur o p r en:r,riar um dvogado r 
,., 

t {) 

o tempo . cl xc que o ccu d.o ·t ílbem não podori v la 

doa recurso du ~ profiaaionul xgentino ; primeiro , porqu 

não dispunb.a. de dinhci..r.o par p r-lhe oa hem rari o e dopoi a 

porque , cmn toda certaza cammmaaão necesaitari do m~ inter-

L-



-pr tr duzir 
,.. 

a aJ.J.egaçoe requerimento ~o dvo ~o . 

neir que 
, 

st o vicio c pital do p a ente inq r' to: 

r aido re 1 ado mn terra extranha. primo i r a pro vi denci 

co.mmieaÕ:o f ,ai "" uap n~o~ o accusado das funcçaes e dos ven-

Para volt r ao Brasil. teve elle de valer-se da • 

os a r epresentação diplamatic e consular. e a.osim veio rep -

triada c~o indigente. segunda provam os inclusos docum ntoa •----------~ 

... 
Nessa a~o phara de ~oacç o, que Yalor têm os depoimento 

reat dos ? Cano e pode i isamente affirmar que ao accu o 

ar d doa todos os meiou de defesa, quando todos o func-

ionarioa da. ·l:mci • esmo os jÚ demi ttido e , ntre os quaee 

oderi estar o culpado, foram rrola.doa e depuae~ co;.no te -

omunbaa de accu aç ..,o ? A primeira providencia d Directori 

o Lloyd Br amleáro, si quizeaae ir com imp rei 

cria ser suspensão de todos os funccion iosdda 1 encia, e 

on aquente regresso doa momno par esta C p't l , Óde da 
. ,., 

amuanbi , onde ent o ua prece ri o inquerito em ambiente 

ivre e sob todas as o:malidadea proscript a por aae Egre-

io Con elho. ate-se q_u pro ri Directoriu. io Lloyd Bra 1-

eira recoLho' u o erro em que incidi e, ter.m~n d~ a devassa , 

~cou c m os autos sem saber o qu f .~ doa moamos , só os 

ettendo á este Egrc ia Conselho mu~to 
, . , 

poa a exp1raçao do pra-
.., 

o legt.ll, e am :virtude do. .cela.m.D.ç·ao foi to. 

"' ;çao annexa a este procea o. -max ... 

relevancia, que nos levam a Conselho ara. 
, 

oa utoa do presente inquarito e ordGnur a. 

ação Lloyd Br si éiro que ~ague a.o ~ uccuaa.do 

vencimentos em atr zo , por ter decorrido 

ual se defe i ter 

de Janeiro , 20 de D~zanbro 1934 



1 passeggieri dovranno presentarsi per l'únbarco alie ore .:btJ _,..-
I 

• A ••n&l doR/i orl. M • llP áel Coá/c. dtllo Mor/no Morconlil• 
• dcgli orl. OJ2 • óJJ dtl Ro!lolomonlo C. M. M. , I p•u•!IJIIorl 
o// 'oito ádl '1m borco. ho11no /' ohbhgo di con••8Mrt o/ Com/JII• 
r/onlc Óf'l vd/)Off, pu u.ser c da lu/ c:uslodll~ durttnlt ltJ lrot~rrsfJifJ, 
lutlt lt ttrml blnnc:hr t da fuoc:o chr ovc~J("fO con /oro. In cttso 
Ji Jnoutrvlm,tt, I c-onlrDvl'tnlorí -•Mtwno plU!Jibi/1 di C:f)nRJc-11 á~llt h 
orml • doforlm•nto o/lo Aulor/16 comp<lcnll. Su •agenfe 

PER IL PASSEG 

" LLOYD SABAUDO" / 
ocle it anonlma per azioni con sede In Oenova • Capltale emesso e versa to: L. lt. 250.000.000 

Biglietto d'imbarco di Terza Classe Ng 0963 
co/ vapore di bandiera ifaliana A ~ .......... TUS 
cbe parfirci da BUENOS AIRES i/ giorno 2 · OCT.l934 ' 
per · .. RI · DE JA EIRO· 
a favore di: 

COGNOME E NOME ETÁ PIAZZE 

a mf? .-~==~-.,. per posfo. fofa /e m$n -~-~;;;=:·z...~= 
11 presente biglleHo da diritto all'imbarco gratuito di 100 kg. di bagaglio purthê non superl 11 volume di meno metro cubo ad ogni posto 

commercitle. • L' eccedenza si pagheri ali ' imbarco. 

Buenos 



Buenos 1.i:re s , .L2 "' uefu mbro ue li,:J '± 

Q 

~o. :::;nr . ..... , 
residente üommiss o_de In ... u· ri to .. inistru. ti vo egullir 

Comp.:mhia , • N vegaç o LLOyV BR SILEffiO , sesaion..illdo 
_ nciu referi Compü.nhiu , u nu b de u.yo , ?J 

:::;enhor re si ente : 

TONIO D' LIVEIPA NOGUEI 
&.;.(lo, ...tO 

• ) V.h ci • 

• 



Buenos Aires, 21 de Setembro de 1934 

Illmo.Sr . 
ANTONI O DANTAS LI!A 
DD.In peotor Geral do LLOYD BRASIL I O 
Calle ~ de ayo,273 
R ,J S AIR .S -

Sr In peotor: 

t} 
ft~ ]() 

~ rt) I 

I 

/' 

• 

Havendo terminado o inquerito administrativo ~ue eu 

estava respondendo e,estando suspenso das minhas funo QÔes de Cai· 

xa da A encia dessa Companhia nesta Capital , venho por esta soli· 

oi tar a V. S. , providencias afi d que eu possa seguir p lo vapo' 

"Affonso Pennau para o io de J neiro, oom o 1'1 de seguir o re

ferido processo e poder, caso neoessnrio, prest r qualquer esola· 

r oi ento ao meu a.loanoe, ou me mo a.gua.I·dar as re oluQÔes da :Oi-. 
rectoria da Companhi ou do Conselho aoional do Tr balho 

Com oa meu mais elevados re peitos,subsorevo-me 

:De V. S . 

Sdor At t o . e Obdo. 
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Recebido em 8/1/35. 

A.L.R. 

I N F O R M A Ç 1 O 
• 

A Cia. de Navegação Lloyd Br~ailei

ro remetteu a este Consélho, capeado por ofricio de 13. de 

Novembrm de 1934, de fls. 2, o inquerito administrativo que, 

de accÔrdo com as instrlil.cções em vigor, mandou instaurar 

contra m seu empregado Antonio D'Oliveira Nogueira, afim de 

apuwar sua responsabilidade em fa~tas graves de que foi ac-

cueado. 

O Agente da CiA. de Uaveeeção 

Lloyd Brasileiro no porto de Buemos Ayrea, capital da Rep~

blica Argentina, Sr . Antonio Tibiriçá Lima, levou ao conhe

cimento da Directoria daqUt'lla Companhia, neat., Capital, pe

lo officio de fls. 6, que o Sr. Antonio D' Olivetra Nogueira, 

Caixa daquella Agencia apre sentava uma falta de 6.395 pesos 

e 18 centavos ($6.395,18), moeda argentina, conforme exame 

da escripta dos livros a seu cargo. 
;' 

A vista desta denuncia, a Cia. de 

N vegoção Lloyd Brasileiro designou cs Sra. Antonio Dantas 

Lima e Arthur Ribeiro Franco, aquelle Inspector Geral e este 

Inspector Geral de Cmntabilidade, para procederem a um rigo

roào inqu rtto administrativo sobre o assumpto, ficando os 

mesmos autorizados a réquisitar naquella Agencia, todos os 

documP.ntos e informes que julgasr.;em necessaribs. 

O A ente Antonio Tibiriçé ~ima 

indicou os funccionar.ios da CoMpanhiA, Sra. Rodolpho Trippia, 

Deocle c i ano Oliveira e José 1'aria Gonzalez para deporem co

mo testemunhas, e o Sr. Antonio D ntas Lima, Presidente da 

Commissão do inquerito convidou o Sr. Ilio de Lavigne, tam

bem funccionario Q.a Companhia, que se encontrava. baquella 



Capital em gozo de licença, p ra servir como S cret rio da 

mesma Commissão . 

Em 4 de Setembro de 1934 se inatallava a 

Corumisaão , conforme acta de fia. 7. 

Rciente o accuaado de que podia se fazer 
~ 

acompanhar d • adv:oendo e notific da tambem no teamo senti

do a Directoria da Associação Geral dos Empr gados do Lloyd 

Brasileiro , daFual ,aliás ,o ar.cusado não faz parte, inicia

ram-se os trab ;hos cpm os d ~poimentos do accusado, do Agen

testemu . has arroladas (fls. 17 a 47) . 

O objecto do processo é o seguinte: 

o accusado , pel carta de fls. 27 , communi

cou ao Agente Antomio Tibiriçá !;imo. que , fazendo o movimento 

bancaria para a Caixa daquella gencia, deu pel~ falta da 

import~ncia de $3.544,00 que cria havel-a perdido .: 
• I 

Como fosse a màsmn fRlta confirmAda em ba-

1 nço dado na Caix~ e Contabilidade e como n[o dispuzease 

o accusado , immediatamen t e , de meios p~rá repol-a, solici

tou ~o gente o prazo d• 30 dias, dentro do qual se compro

mettia e fazel-o, ficando elle como nunico e absoluto rea

ponaavel, caso n~o a repuzesse na Caixa da Agehcia ". 

Prrcurava o ~ccuaado resolver o assumpto 

com a Directo ia da Companhia. , quando veio El saber mais 

tarde que bavia ain--da. uma falta no va lor de $2 . 851 ,18 , de 

cuja conta n~o fez o devido l ançamento de Credito eob6ra 

constasse o debito para com o imposto de recebimento, es

tando certo do extravio do documento referente 4 men c iona-

da conta, o que elevava a differença em Caixa á importao

aia de $ 6 . 395 , 18 . 

A Col!lllli e são depois de um 1 ongo exnnle do 

assumpto , no qual se de teve particlilarn entef.o estudo dos 

depoimentos do R c ousado, do a ccusad,_or e àas te atemunha a , 

conol11iu, á fls . 611 pelA procedenci da accuaação, por estar 
" de accordo com as .provas das autos . 



o reclamm1te en su cfeza , por seu bas

t·nte p1 curador , allega que a Com~ia~ão a lu co p~rciali-

a e ize q não foi ob e vauo o razo de 90 i a-

r· d. entr 

etermina · 

o inquerito 

su· ·ol t· 

das Instruc·Ões . 

e~te C nselho, solicita que s j· 
• 

se 1 ·o , ~ accor o co, art. 17 

Obtid vist dos autos, o accus do declara 

estar o pr cesso eivado de erros , já ~ r ter si o or anlza o 

~ te~ra extrar eira, J/ or 1 e tv si~o tolhi t ~a pos

s1b111d e de efez • 
en de lev&ntar suspeita sobre ~s te te-

munhas, que são funccionario da Com· n11a, o a cusa o tece 
a1n , lgum ~ con idera Ões no se ti o de ser a nulado o 1n-

querito em questão, e , coro canse uencia, seja deteFill1nada 
"' su· re1nte ra ao no servt ço , coJ todas as ens decorren-

tes desse · cto. 
Para que seja submettido á considera·ão da 

dout· Procura or Geral, pusso o processo , nesta ata , ás 
7os o ~r. Director d ~e ç ~o , em atr zo, devi o ao · ccu~ulo 

servi· • 



/ 
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Verifica- se , de~tes autos, que tonio de Oliveira 

Nogueira, como caixa da agencia de Bueno Ayres da comp nhia de Nave

gaç-o Lloyd Brasileiro , se declara respons vel (does. fls. 26, 2 e 

dep . fls. 18v) pela iferença encontr da no Caixa e Contnbilirl de d 

mesma agencia no valor de (M & L: 6395:18) seis mil tresentos o noven

t e cinco pesos com 18/100 moeda legal argentin • 

Foi sua enso por se confirmaren as su s declaraçÕes 

corn as outras prov s do inquerito procedido no lug r do facto denun

ciado , e no qual depuseram, alé~ do mesmo caixa, o agente T1biriçá , o 

encarregado da contabilidade 'l'r ppia e tes ter.nmha de fls a fls • 

cornniasão , que presidiu o inquerito , conclue pela 
, 

r ~ponsabilid de do caix Nogueir e tambem do agente Tibiriça qu , 

"com o aba.ndono de fiacalisação de su part , tornou-se responsav 1 

p cuniario .! movel pelo prejuiso soffrido pelo Lloyd Brasileiro" . 

ffectivamente , os serviços gencia não corri~ 

com a regularidade escrupulos necees rios . 

No seu depoi~ento de fls fls , o caixa Nogueira d -

nuncia qu , uma vez , fÔr a obrigado " repor oitocentos pesos de àife-

rença do caixa , atribuida o agente Tibiriç ' , que tinh, como elle 1 

... 
ch ves do cofre e quem nao communicar a f lta para evitar vex~ee 1 

tendo , por m, co .unice.do ao então (11rec to r do Lloyd , cor:mtll.ndante ir

~ Santo• , que:n1 pedira a sua transferencia; d nuncia ainda qu ao .... 
~ 

conferente foram apreeente.rlQ.s taJ. '* de estivacloroe noi qu es o nume -

ro ra superior oe que, realmente , trabalhavam. 
, 

O agente fibiriça Li affirma ue soubo • t er o cai -

xa Uoc;u~ir (pedido um vale ao então de pe.cha.nte Henrique d ' !ntoni p -

ra completo de f .lta à inheiro verificada no Caixaj que d , outra vez 

encontrar a falta ele 300 eaoe que fora 1por oJle ,caixa , gos en1 pres 
... 

t çoes. 



2 

J 

R dolpho Tr ppia, encarregado da contabilid de 1diz que 

o caixa Hogueir , 
L 

certa vez, solicitar oito diaa licença para tra~ 

tamento de s ude m Buenos yres a fÔra gosal-os , de avião , em Porto 1·· 

gra , onde eatnva a u fam111a . 

Interrogado pelo caixa , presente , qu m ficara fazendo 

os recebimentos e gamento e escript , em sua auzenci 1 r pon eu u 

oa PEló9.ll10ntos e recebi entes eram feitos pelo agente , mae que escrip-

turação do oa xa ~foi feita elo proprio Nogueira epois de oua che

go.ca. n Buenos J.yres • 

.t gente , Caixa e encarregado da Con tnbili a.de po~~uiwn 

chaves ern co~~~o cofr , nms o caix tinha ~n e um cofre interno pa-

ra ~eu u~o exclusivo (dep . fls a fls • 

Co1o n e:xr-director c1a com anhin, conm1andante Firn•ino 
, ~ 

Santos, e envolvido no inquerito e na se ten o, entretanto, tomaco o 

.eu de·o wnto sobre os motivos orque , recebendo denuncias de faltas 

Graves na aeenci de Buenos 
.... 

es , nao manõou fazer syndicancia a res-

peito , requeiro ue, nesse sentido , se of.fic e Ó. Cia. e Naveuo.c;íi.o 

loyd Brasileiro. 

ti de Janeiro, 6 de gosto de 1935· 

OCF/N .. 
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Apresentei o projecto de expe atrazo, por 

accumulo de serviço a meu cargo. 
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Miniaterio do Trabalho, 
lndustria e Commerolo 

.................... Secçéio 

CONSELHO NACIONAL DO T RABALHO 

Pro c .12. 534/34. 

ACCORDAO 
Ag/SSBF • 

19.36 .......... . 
• 

Vistos e relatados os autos do processo em que 

a companhia de havegação Lloyd br asileiro remette inquerito 

adminis trativo instaurado contra o funccionario Antonio D' Oli

veira Nogueira: 

CONSIDERANDO que o inquerito , instaurado em Buenos 

Ayr es - Republica Argentina -, attribue ao r ef erido pregado , 
• N 

que exercia as funcçoes de "Caixa" na Agencia da Empreza naquel-

la cidade , a r esponsabilidade pela differença em caixa de 

m/n 6. 395 .18 (seis mil tresentos e noventa e cinco pesos com 

dezoito centavos) , moeda papel argentina; 

CONSIDERANDO , prel iminarmente , que o inquerit o obser-
N 

vo~ regulannent e as Instrucçoes deste conselho , tendo s i do faci-

l i tado ao accusaao pl eno di r eito de defesa; 

CONSIDERANDO que , do estudo minucioso do processo, re

salta , com evidenci a, a convicção da cUlpabilidade do accusado, 
"' pois além de contradizer- se , nenhuma explicaçao concludente ou 

satisfatoria apresentou ell e da falta da elevada importancia re

ferida na accusação ; 

CONSIDERANDO aue , segundo f icou apurado, a falta veri

ficou-se percelladamente , não havendo o accusado, no inauerito, 

esclarecido a ausencia das quantias della componentes , e , perag 

te este conselho , nenhuma referencia fez a esse assumpto; 

CONSIDE DO que , na defesa de fls . 62 e fls . 70, limi 
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tou- se o empregado a accusar a commissão de parci~idade , quando , em 

verdade , o rigor da mesma foi extremo , estendendo-se a tod.os os func

cionarios da Agencia, inclusive , mesmo , ao agente ; 

"' CONSIDERANDO que a abstençao do accusado , em se referir ás 

c1rc\.Ulstanc1as dos !'actos que lhe foram imputados , importa em reaffir-

"' mar a sua confi . .>sao , e exclúe a existencia de qualquer causa 11c1 ta do 

desfaloue verificado; 

CONSIDERANDO o mais que dos autos consta; 

1es01vem os membros da 'rimeira Camara do Conselho Nacio

nal do rrrabalhO julgar procedente o 1nquer1 to , para autorizar a demiS-
,.. 

sao do accusado . 

Rio 

Fui presente :-

· ublicado 
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... v ç o Lloyd 1le ro 
• 

r ç s .. ~~ lo ou r· o n . 2 

ta 

.r m1 tto- vol":! , p· r os d v os fi s , co 1' rlut, ntl-
-c ao n cor ,o pr ~t r 4o 1 

, ass o , utos o roce so em 

tr ,tlvo n pr z· 

co t r • 

Att .nc o;a · "' u ço s 

1r ctor G l l d 
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Rio de Janeiro, 15 de Setembro de 1936 

• 

• DI 'c R GEru~ :-

.Accus mos em n s 

t do de 4 do corrente, oa eando copia do accordãc. de 22 de Junho u -

ti o, ,.ue jul e proced nte o inr1ueri to instaurado nest Com nhi 

afi d apurar irre u1arid d havid s n .. genci uenos Ayres , 

par u oriz r · demissão do Snr . A I D'OLI •I ~ G •I , que 

exerci as funcçÕes de c· ixa da uella g noi .-

proveitwnos o ensejo para enviar aVo s Senhoria 

os protestos de nos 

R G R. 
D R. 

... 
meio o nsideraçe. , 

D 
E 




