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ANNEXOS

COMPANHIA BRASILEIRA DE PORTOS
CA!S DO PORTO DO
RIO D! JANEIRO

llio de J•ein, 17 de OUtubro de 1933.

Para

prommoi~t.o

deaae J!«regio Conaelho, e em cwa-primento

6a lut.ruçlea baixadas em 5 de JUnho ult.iM . para servir de úraa aoa
~it.oa

adwfniatrat.ivoa, Junto temoa a hoara de voa reJMter oa au-

tea concl.uaoa de fia 1 a 5I ,elo 1Dqu6rito instaurado por eata Companhia,
para apurar a talta grave cometida por Pedro Atonao !inôco Cabral, em
De• abro de 1928.
Co~ peder.& v.~.veriticar no

relatorie apresentado

pe~a Cosia•

aL de IDqu&rit.o, a dellWlcia te1 Jalgada precedente, pelo que, eata
Ceapchia . .t& de ui~ com • parecer apreaent.ado ,ao aentic!o de ser
"'

use •pregado illt'iel ,uvaente demitido doa aeniçea do Caia.

••1tera110a a V·Bx· oa proteatoa d& noaaa maia alta ceuidel"IIÇL
• 11preçe

ro .
:ZM.-

•
a~.~~

~.

'

'

CAES 00 PORTO DO RIO DE JANEIRO
(COMPANHIA BRASILEIRA DE PORTOS)

-o§o-

AUTOS DO IBQUSRITO IN~TAURADO PARA

APURAR A FAl.:rA GRAVE COMETIDA
PEDRO AFONSO TINOCO CABRAL
EM DEZEMBRO DE 1928

-o§o-

POR

COMPANHIA

BRASILEIRA

DE

PORTOS

DI" ltCTO" IA 1

AYKNIDA '"0 ... ANDO, 4e•8,o
" HONit NO .. Tit 08'7 '7
Tlt L.ItCI ............... - CA,.TO .. IO

DIAECTOA I A

Ria
ORDBK DB SERVIy O 1f • 488

r
Conaiderandl que nos termos da decisie do CoAaelho Nacional
do Trabalho, de 10 do corrente, a Companhia r•admittiu em
28 do fluente Pedro Affonso Tinoco Cabral com o ordenado men-

sal que percebia, quando foi exonerade a bem do s rTiQO, em
27 de Dezembro de 1928;

Considerando que esse tancoionario desviou a importanoia de
Ra. 17:102 960, diffarença entre as quantias recebidas por
lle da Companhia de Navegaçlo LLer4 Brazilaire e

ue et-

tivamente recelhn aos cofres da Companhia:
Considerandl que como ' publico e notorio Pedro Affonso Tinoco
C bral d aappareoeu do a rTiço, não mais comparao
criptorio

do ao

•-

central, quando percebeu que o desfalque por elle

pratioade tinha sidl descob rte,deixande aeaim, correr ' reTalia, a apuraçlo da reaponsabilidade entio realizada;
Considerat\do mais que o accordie do Consalhe .Nacional do Trabalho proporciona i Comp · ia a faculdade de abrir um inquerite
adminiatrative, para constatar a

~pabilidade

desse funcciona-

rio;
Considerando ainda os termos das instrmoçoã• expedidas

la

Conaelho Nacional de Trabalhe em 6 de Junho PP•• astabelecande
o proeesse e organi&aQie a que devem obedecer es inqueritos admiatrativos para apuração de falta grave;
esta Clmp&nhia, de accordo com as alludidaa instrucQoia, resolve:
1• - Nomear nesta data uma

do~saão

de Inquerito Administrativo

para apurar assa grave irregularidade, composta do Dr. Joaquim
Buiz de GambOâ Pilhe, ohefa do i2padiente da 5upar1ntendenc1a,
n• oarg1 de

Presid~t•

dessa commisale, o Snr. Auguato Jest Pi•

nhe1ro, fiel do armazam n• 9, como Tioe-preaidante e o Snr. Josl Machado Yerreira , como secretarie:

(

2• - O Preaidente da commisale peder' requisitar o

achar cenTenient• para inatall&Qãe doa trabalho•;
3• - O Preaidente da oommisale pe4er' citar e peaeeal
\

panhia que

~•r

dea1gna4e pele a4Tega4e da mesma eu

p

4e-

~esa;

4° • Bata Cempanhia 4eaigna para
ne inqu.erite e Dr. •·

~coienar

come aeu a4Tega4e

v. Catta Preta.

Rie de Janeire, 29 de As-ate de 1933.
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COMPANHIA BRASILEIRA

O E

CII .. IICTO .. I.-. 1

AVaNIDA "10 ... ANCO, 4e•ll, 0
.,HONI: NO .. TI: 0877

••~~o~o~~c~oo ~
.

"UA 8ACOADU"A CA."AL, 28/t/''
.. HONII8 NO .. TII 8274 1: 3488
CAIX ... II'O.TAI., 248
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TI:I.I:G ............... - CA .. TO .. IO

Rio de J&nliro, 1• de Setembro de 1933.

8BRn90 B• 489

ORDB.U: B

O sarTiQI de Armazam n• 9 t.nde augmentade, ni• 6
pesa1Tel dlaligar-ae preTiaoriammt. o snr. fiel

Au-

gaato Jea• P1nhe1re, pele que em r1ot1f1caqle da Ordem
de SerTiQe n•

488,

reaolTamea a13a elle aubatituide ne

earge de T1ce-praa1dante da Cemmisaãe de Inq•erite

»•-

lo mr. J••• j;Q81late d1

MO•

ll.&ce~,

enearregade

da

5a.

qãe do Caaa.
Bie de Janeiro, 1• de Setembre de 1933.

I

<
/

6h-

I.

e~r

/

•

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS

3~

OFFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS

A. ARANHA
OFFICIAL

RIO DE JANEIRO

RUA BUENOS AIRES, 58

TEL. 3-3050

)

Relatorio do levantamento e apanhado das facturas
extrahidas á Companhia de Navegaçao La.oyd Br.!
sile ·o, no periodo de 1 de vulho de 1926
a

.._,J

de Dezembro de 1928

.lf.ff,.Â

Illmo. Snr. 8\lperin"tendente.

1M'1#...U.~~
·
~~

Em

cumprimento a ordem de serviço nO 2

L tJ

)I

I

ultimo, examinamos detalhadamente todos os documentos concerne_
tes as contas e facturaa da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, taes comoa livros de receita, peças de Contabilia&de, r!,
cibos e canhotos, relativamente ao periodo determinado pela dita ordem de serviço,isto é,de 1 de Julho de 1926 a 18 de Dezem-

bro de 1928.
Pelos apanhados que fizemos constatamos que no alludido

p~

riodo foram extrahidas contas e facturas para a di ta Companhia,
na importancia de Rs. 6941713$445, da qual foi paga, segundo os
lançamentos, a importancia de Ba. 548a033$744, ficando a pagar
o debito de Ra. 145&679$701. (annexo nD 1).
Ao examinar os lançamentos pelos livros de receita, veri:f'!
camos algumas irregularidades, como sejam, troca de numeros

de

documentos e de :f'irmae, irregularidades essas que foram, entretanto, devidamente sanadaa.(annexo nD 2).

-

... dos taloes de canhotos de recibos
Quanto a veri:ticaçao

da

Thesouraria, essa tarefa, se nos tornou impossivel, attendendoa
que, na maioria dos casos, taes canhotos não têm datas; em outros as importancia nelles declaradas não correspondem as contas ou ainda se acham completamente em branco.
Deante dessa dif:f'ieuldade,. foi resolvido recorrer-se aos
recibos em poder da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro,que
gentilmente os poz a nossa disposição pelos quaes podemos verificar profundas divergencias, quer com relação as importanciaa
pagas pela referida Companhia, e recolhidas á 'l'hesouraria, quer
com relação a data de recolhimento e numsros das contas respe-

ctivas; sendo de notar

qu~

todos os recibos onde

ha diver~encial

estão assignados pelo cobrador Pedro T. Cabral.(annexo nD 3).
Feito pacientemente o serviço de confronto de conta por con
~

_r

.', id1'-il

de 18 de Dezembro

paga pelo Lloyd, segundo os recibos, ch9gamos a conclusão de

que muitas dellas só al.gum tan o depois de
panh1

~as

deram entrada na Thesouraria, e outras na

17127~950

_por aquella Comi~ol:.,_,tancia

de Ra.

recebidas R!lO cobrador anteriormente mencionado nao fo-

ram recolhidas at' a presente

da~,

(annexo 4 e 5).

Sendo em 18 de Dezembro de 1928 o debito da Companhia de .Navegação Lloyd Brasileiro de Rs. 146&679$701 e devendo ser desse total
deduzida a importanoia de Rs. 17&102$950 e não 171272$950 a que se
referem os annexos 4 e 5, por isso que a ditferença de Rs. 170$000
provem da conta no 426 de Julho de 192i 'lu• embora tendo sido annu-

lada, foi paga pela citada Companhia em 25 de Kôvembro de 1926, cuJa importancia não foi recolhida a Thesouraria, chega-se a conclusão que o debito real do

Llo~d

Brasileiro, naquella data era de Hs.

1461679$701 - 171102$950 : 129c576$761, conforme annexo no 6o

Cumpre-nos accrescentar que, para organisação do annexo nt 5,
tivemos necessidade, pelas razões ali explicadas, de examinar o PA
gamanto effectuado pelo Lloyd Bram leiro, em 24 de Julho de 1926,
embora a verificação a que procedemos se exercesse a partir de 10
de Julho desse anno.
No decorrer dos nossos trabalhos, tivemos a opportunidade de
constatar

Q

exacto cumprimento das árdens de servi;o na. 33, 42, 43

e 47 de Julho e Agosto de 1926 o mesmo não succedendo com a de n•
62 de 27 de Setembro do mesmo anno.

Para melhor apreciação temos a honra de apresentar a

v.s.

os

annexos abaixo mencionados, pelos quaes poder-se-a observar, em
detalhe, tudo que vimos de relatar.

Annexo no 1 - Relação das facturas axtrahidas no periode de 1 de
Julho de 1926, a 18 de Dezembro de l928o
Annexo no 2 - Relação dos lançamentos pelos livros da Receitao

Annexo nR 3 - Relação dos recibos da Companhia de Navexação
Brasileiro em confronto com os canhotos da Tbesouraria e importanciaa constantes dos mappas diarios da
!hesourari

de facturas recebidas.

Annexo nR 4 - Mappa demonstrativo por documentos das diver.genciaa
entre a• datas de pagamentos e recolhimentos á Theeouraria.
Annexo no 6 - Uappa demonstrativo das divergenciae por totaes, entre pagamento effectuados pela Companhia de Navegação
Lloyd Brasileiro e recolhimento á Thesouraria.
Annexo no 6 - Relação das contas em debito em 18 de Dezembro de 928.

Rio de Janeiro, 17 de Janeiro de 1929
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Dr.
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Prea14ent.e.

• de
•a llinha qual14â de prMid.Ult.t ela Coaia aao

I~ ueri to

nomeada para apurar a reapemaab1l14ale 4o daavio 4a t.port.aa.ia de
Ba. 17•lA•9C5Q pratleade pele &nr.Pedro Atouo TiDioo Cab.l-al em 1928,
venho aolloitar a

v.s.que

IJt

ae

~

iDtoraar por

Dhor taz part,e 4a Caixa da A.poaat.acSeria
4o Porto

do
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•• o aeamo ••-
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a Y.a.qua o .r.h4Jto Uonao !1D8oo Oaltra1 o01ltri-

bu1u pda eata Caixa ele lq)oaenta4oria • Peneõea

DO

4o 4e 4aa•llro ~ li2'1 a 4esembl'o 4• 1928,oom a

tçon•-

oia de

6?gooo,aen4o

:pelo•

j06lf60 te ~ela • 891fODO ele • • Dão

ten4o,:poriaato.oonolu11o o l)agaento c1a

~ola.

A partir 4e

4•s•bzoo 4e 19Z8,uc1a aaia pasou i reter14a CaiU

4a .A:po-
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Yalho-11e 4o ene• ~o pua o owaprilaen ta~

.ui

oor41almente.
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Rua &enador Peapeu, 122

I laR Snr. Prea14en\e •

• de IDquerito
Ra ainha qual14a4a 4e prea1deate da Colliaaao
DOMada para apurar a

rea~uab1114ad.e

do 4eav1o da iapor'Uiloia de

Ra.l7al02$910 pra\ieado pelo SDr. Pe4ro Atonao Tialoo Cabral em 1928 1
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CA I! I DO P'OIITO DO RIO DI! JANERO
RUA IACCADURA CABRAL, 21
1110 DI! JANEIII!O, ...
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Szuo. Baoarrega&t 4a I4a'\iftoaqL

• de XDqueri to umeada
•• minha qualidade de preal4en\e 4a Ce..Uaae
para apurar • 4eavie da .t.apert.aneia 4•

I•, 17 al02&9eo pratloa48 pele

SDr. Pedro Atfona• !ineoo Cabral) peço me reMtter uma inter~UÇãe por

.

.

eaoripto aenoionande a data de entrada ao aerviço e 4a 4elliasao 4eaae
tunccionario -.. como uma oepia 4o reapeotive preaptuarie.

I.aq ueri te •

(
Gr/lll'Ohe

l
)

l
1

COMrANHII BftiSILEiftl DE rORTOS

--

CAI!I DO I"'RTO DO

RIO

DI! JANI!RO

RUA IACCADURA CABRAL, 2t

IUO DI! .IANIIIIO,•••

.:f.....OI .••. ... .. .S.at.fllibrO ... ... D! 11••.33...

P. 1?

• de DlQ.Ueri to
IlmQ. Snr. Presidente da Oom1ssao

.!tendendo a seu pedido feito em carta datada de 2 do

corrente, abaixo transcrevo a Q.Ue do promtuario do ex.. empregado
desta

Oo~nhia,

Snr. PBdro Atonso Tinóco Cabn.1, consta a :t'ls •

.

89 do livro nQ 1, das Identi:r1oacpes do Pessoals
•Pedro Af'onso Tinoco Cabral, :t'ilho de Kanoel Fraoo1s•
•oo Batista cabral e de :Karia Qarolina Tinoco Oabr&l, de nao1onal1 ..
~idade

:Brasileira, natural do Estado do IU.o, nascido em 4' de .Abril

"de l89l, oa~do, residente (em l8 de Junbo de 1926 ) I. Rua 71sue1•
"redo nQ. 34,

clm1t1Q.o em 31. de Dezembro de 1919, constando

se ..

~gu1nte resalva f'eita. pelo ex.. enoarregado d& secção de Identif'ioa•

"9io a-"De aooordo oom os assentamentos do livro de Coagnie du Port
s :t'1s. 66, cone ta Q.Ue o Snr. Pedro

• de Rio de Janeiro

onso Tino•

•oo C.bra1, :t'oi admitido em 1a de Janeiro de 1919 •Bio,20 de jbril
"de 1928 (a) .&.Kedronho •l'oi exonerado em 29 de Dezanbro de 1928 a
"bem do serviço • •

J\mto

á

:presente uma oo:pia ã.o promtuario do meem de

aooordo com o :p•ido de V.s.

COMPANHIA BRASILEIRA DE POR
IDE.TIFICAÇAO DO PESSOAL

..

Documentos apresentados
,.-

···~º.t..º.sr.&P.b.ia...:t.i.n.da

Em .. l.'1.....de....J:unb.Q....d.e.. ~9 ~
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.
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0
.....
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COMPANHIA BRASILEIRA DE EXPLORAÇÃO DE PORT
IDENTIFICAÇÁO DO PESSOAL

PHOTOORAPHIA TIRADA

CARTIIU DE IDIITIDlDI

(V-J/)

•

COMPANHIA BRASILEIRA DE PORTOS
RUA SACCADURA CABRAL, 29

CA!S DO PORTO DO
RIO De JAN!IRO

RIO DI! JANIIIO

N.o

1~ VIA
MANDADO DE INTIMAçlO PARA COMPARECIMENTO

De acôrdo com as instruçÕes expedidas pelo Conselho Nacional do Tr&
~alho, em 5 de Junho pp., afim de aetyir de n6rma processual aos ia
quaritos administrativos para apuraqao de faltas graves, e tendo em
vista os termos das ordena de serviço na. 488 e 489 da Companhia Bra
aileira de Portos, abaixo transcritas, o Sr. Pedro Atfonso Tinoco
Cabralt_fica pelo pr1sente intimado a comparecer no dia 8 do corrent'
ás 10 noras da manha no pr,dio sito á Avenida Venezuela nt 204 (11
andar)Jpara responde~ á la. audiencia do inquarito administrativo in&
taurado contra sua peae&a, podendo comparecer a6, ou acompanhado pelo seu advogado. A Companhia Brasileira de Portos representada pelo
seu advogado Dr, Catta Preta, comparecer' com sete testemunhas& Sra.
Alberto de Carvalho SilV&f Jos6 Ldna Pinheiro Valle Vilhof Afttonio
Magno Amaral f Joaquim Pereira Diniz 1 Ubaldo Barcelos f Antonio de Souza Aguiar Filhol Gelbeck Senechal de Goffredo. - A Ordem de Serviço
n' 4S! 6 do te&r aeguintea-"Considerando que nos termos da decisao do
"Conselllo Nacional do Trabalho, de 10 do corrente, a Companhia readmi11tiu em 28 do fluente Pedro Attonao Tinoco Cabral com o ordenado men"sal que percebia quando foi exonerado a bem do serviço, em 27 de D!,
"zembro de 19281 ~oneiderando que esse tuncionario desviou a importan11cia de Rs. 17&100$950, sJiferença entre as quantias recebidas por ele
"da Companhia de Navegaçao Lloyd Brasileiro e as que efetivamente re"colheu aos cofres da CompanhiaJ Considerando que como é pub!ico e n~
"torio Pedro Affonso Tinoco Cabral desapareceu do serviço, nao mais
"comparecendo ao escritorio central, quando percebeu que o desfalque
"por ele pratica~o tinha sido descoberto, geixando assim correr i re"velia, a apuraça2 da responsabilidade entao realizadaJ Considerando
"mais que o acordao do Conselho Nacional do Trabalho proporciona á
••companhia a faculdade de abrir um inqueri to administrativo, para cena
11
tatar a culpabilidade desse tunccionariof Considerando ainda os ter11mos das instruçÕes expedidas pelo Conselho Naciona}. do Trabalho em 5
"de Junho PP•t estabelecendo o processo e or.gani§ac.ao a que deve, obs
"decer os inqueritos a~inistrativos para apuraqao de falta grave; esr'ta Companhia, de acôrdo com as aludidas instruçoes, resolvea-lt - no"mear nesta data uma Comissão de Inquerito Admdnistrativo para apurar
"essa grave irregularidade, composta do Dr. Joaquim Ruiz de Gamboa Fi11lho, chefe dg Expediente da SUperintendancia, no cargo de Presidente
"dessa ComissaoJ o Snr. Auguato Jos' Pinheiro, fiel do armazem nR
"como vice-presidente e o Snr. Joa6 Machado Ferreira, como eecretar Gl•
11 21l - o Presidente da Comissão poderá requisitar o local que achar COil
••venieqte para instalação dos trabalhosJ - 3' - o Presidente da Comiseão
"poder' citar o pessoal da Companhia que tôr designado pelo advogado da
nmesma. ou pela defesaa - 4' - esta Companhia designa para funcionar como
''seu advogado no inquerito o Dr. K. V. Catta Preta. "-A Ordem de Serviço
nt 489 ê do te&r aeguintea-"0 serviço do Armazem n• 9 tendo a~entado,
••não ' possivel dealigar-ae provisoriamente o snr. tiel Augusto Jos4p
11 Pinheiro, pelo que em retiticaqao da Ordem de Serviço nG 4SS, tesolve"moa seja ele substituido no car~o de vice-presidente da Comissao de ~
"querito, pelo snr. Joa6 Augusto de Macedo, encarregado da 5a. Seccão
11 do Caea".-Aa 2 ordens de serviço estão assinadas pelos diretores da
Companhia Brasileira de Portos, Dr. Jos6 Pires Babello e Sr. Henri
Delport.-K para os devidos fins de direito foi este mandado de intima-

9!

ção de comparectment~ lavrado por ordem do Sr. Presidente, que vae
ppr ele aaainado.~ Rio de Janeiro, cinco de Setembro de mil novecen
-tos e trinta e trea.

J
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COMPANHII BRISILEIRA DE PORJOS

--

CAI!I DO I'ORTO DO RIO Df JANlRO
RIO DI! JANI!IRO, ••

16..

01! .• •.

.

_A.g~.S tO

Pedro A:t'onso Tinoco CAbral
Travessa Alvaro 16 -Jngenho Novo
da Janeiro

mo

CUilprindo o determinaao pelo acordi.o de 10 deste m.ts do con•
aelho llaeional do Trabalho,pela presente ticaia convidacJo a comparecer
na Diretoria deeta Cia., Av. Rio Branco, n• 46,1• &Ddar,ao dia 28 do

corrente '• 10 horas da
Dessa data

manhã.

come~areia

percebieis quando :tostas

a gaDhar o mesmo ordenado mensal que

demi~ido.
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COIIPANHI& BRASILEIRA DI PORTOS
=

-

CAII DO POJtTO DO RIO DI JANIIRO
RUA IACCADURA ÇABRAL, 29

RIO D! JANEIRO,

6.

. Se.t. n.bro

oe

,
Ilao. Bnr. Jo16

~no

Ptnheiro Vale Filho

•

TIDdO lido

v. a.

indicado ooeo tett ..unba da Co.panhia Bratileira de

POrto•• no inquerito instaurado contra o Snr. Pedro Aton1o Tinooo Cabral,
para a ~•rifia ..ão de falta lr&Ye ocorrida em 1928, Yenho eolioitar o aoa•
pareoi..ato de

v. s.

no dia 8 do oorreate '• 10 hora1 da ..ahã no pre41o ~

AYenida Yene1u1la 204 para de,&r na pri•eira audienoia do aludido iaquerito.

)

•

GOKPANRil BRUILEIRl DI PORTOS

=

CAII DO PORTO DO 110 DI! JAMI!IIO
lUA IACCADUIA CA81AL1

29
110 DI! JAIQIR0 1 ...... . ... JIII .••••••••

IIia"-t............

1 ,.DI!

1911.......

Ilao. snr. Alberw de CaJ"ftl.bo 811Ya.

Teado lido

v.

8. indicado como t ..t ..Wiha da C011paDhi& Bralileira de

Po:rtoa, no inqUII"ito intt&W"ado contra o Snr. Pedro Atonao Tinoco Cabral,
para a Yeritic .. ãe de falta graYe ocorrida em 1928, Yenho aolicitar o ooa•
pareoiaen~o de
ei~o

v. s.

no dia 8 do corrente '• 10 bor&l da

aanki

no predie

' AYenida Veneauela 204 para dep&r na pri.. ira audientia do aludido

iaqueri~o.

COMPANHIA BRASILEIRA DI PORTOS

-

CAI!I DO PORTO DO RIO DI! JANEIRO
RUA IACCADURA CABRAL, 29

~

~!!~............... DI 10•• J~....

RIO D! JAJIIIIIIO, ..... •••• DI! •••••••••

Ilmo. Snr. Antonio Macno Amaral.

•

Tendo lido

v. s.

indioado como t eat ..uaha da CoapaDhia Hraaileira de

Porto•, no inquerito inataurado contra o Sllr. Pedro Uoneo Tinoco Cabral,
para a Yeritioaqão de falta
pareoiMato de

v. s.

graYe ocorrida em 1928, venho aolicitar o coa-

no dia 8 do corrente '• 10 hora• da •llhÃ Do predio

alto a AYenida Yeneauela 204 para d1pÕr na pr1..1ra audS.Doia do aludido
inquerito.

u. i~·

.w: •

M.D. Fxecidente da Comiorão de

A

PiDRQ

AFl!'O~SO ~l.h9C0

CABRAL, intimado por V. S. por
p~ra

mandado de 5 do corrente vE•m declarar,
conhecimento em nbooluto do

inqu~rito

Bracileira de J:ortoa e do qual
de juata :repu1ca

1m~6:rte

v. s.

o o devido c fino,

ão tomar

mnnaaao abrir peta Companhia
é precidente, cem

em intenção de

d~cconcide:rar

~ue

ecce ceu dto

n digna comiccão

que o p!'ecide.
Não p6de dep6r ne ce inquérito porque icco ce:r!a reconhecer-lhe validade e importaria, de cua parte, em ce

conform~

com a i-

legalidade que é a invercão do que á Com1anh!L ordenou o Eg:rfgio Concelho Nacional do Trabalho.

o

ac6r dão proferido pelo Egrégio Concelho Na c iona 1 do

Tra bulho no r)ro ce eco ni 2-3090/32

,t>U blicado

no Diar io Oficial de 21 de

Agoato último diz:
Conc1derando que, por acórdão de 20 de Outubro dE
1932, o Concelho Nacional do Trabalho det~:rminou a reintegra~ão do reclamante, reccotvando á Companhia Braoileira de :Po.rtoc o direito de promover o competente
inquérito dminictrativo;
Conciderando que, tendo c ido decr::e ac6rdlio not :Lticuda a empreza para dar-the cumprimento, como faz certo
o oficio de fle. 37, por c6pia, deixou eta de faze-to
porque aegundo declara no ceu oficio de flc. 62 1 julgou poAer retardar ou cuepender a exe cro.'ião do a tudido
ac6rdãol em virtude da instauração do inqufrito adminictrat vo que lhe fOra facultaao proceder;
Considerando que a empreza não recorreu contra o
julgado invocado e que aceim cumpr~ obeerva-to e executa-lo;
,
Ora, accim eendo, eer!a precico que a Companhia Bracileira de Portoa tivecce obccrvado e executado o ac6rdõo de 20 de Outubro de 1932, traneitado

sm

Julgado,

reint~grando

o acucado, pera depo-

ie, então, poder proceder ao precente inquérito.
Não

~6de

ecca Companhia inverter a 6:rdem dac coueae,

aeu bel talllnte, J>rOCilr mdo antce de reiutegra-to querer

d~miti-lo

e

menos aillda ia,PÔr-lhe que venha prectar aeu apoio a um abcu.rdo aecca
natureza quando icco importa em poetergoção de seu direito perfeita-

feitL\ment

aml?u:rado

L

o:r · c6zdie do Bgrfgio

Con~elho

Nacional do T:rn-

•

Féde, accim, que ceja u preeente

declara~ão

anexada ao

quf:i.ito, para oc devidoo fino, fornecendo-lhe del& o competente reei•
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GOIIPANHI.I BR.ISILIIR.I DI PORTOS

-

CAII DO PORTO DO 110 DI! JANI!IIO
lUA IACCADUIA CABRAL, 29

llmo. Snr. Gelbeck Senechal de Gotfredo.

~ando

sido

v. s.

leira de Portos, no

indicado como testemunha dp Companhia Brasi-

~querito

ao Tinoco Cabral, par

instaurado contra o Snr. Pedro Aton•

a verificação de talta grave ocorrida em

1928, venho solicitar o comparecimento de

v. s.

no dia 16 do cor-

rente 4a lC horaJ da manhã no predio sito a Avenida Venezuela 204
para dep8r na segunda audiencia do aludido inqu•rito•
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COMPANHIA BR&SILEIR.l DI PORTOS
=

IDO

CABI DO PORTO DO RIO DI JANIIRO
RUA IACCo\DURo\ CABRAL,

29
RIO DI JAN!IRO,.l8.

D!

i. lCJO-I.-ISS

.~.t.emb,to...

Ilmo. SUr. ADtonio de Souza Aguiar l'ilbo.

Tendo a ido V.

s.

indicado como testemunha da Coapanh!a Bra•

ailelra de Port.oa, no

inqu~i to

At-• Tinoco Cebral,

para a verificação de t&lta grave ocorrida

1na taurado contra o Snr. Pedro

. . 1.928 1 venho aolicitar o comparecimento de

corrent.e ú

v. s.

no dia 1.9 do

lO beraa da Mnhi no preclio ait,o a Avenida Veneauela

204 para 4eplr na terceira audiencia do a~dido inq~eri~o.

COIIPUHIA BBUILIIU DI PORTOS

====-

-

CAlI DO PORTO DO RIO DI! JANI!IRO

11

RUA IACCADUIA CA. .AL, 29

Se\ubro

RIO DI! JAJOJIRO, •••••••••••.DI ···•······••••······•~•··-· .. •

Illllo. Snr. Ubalda Barcelloa.

Tendo a ido V. S. indicado como t.eate.an.m.ba 4a Coapannia Bruil.eira de Portoa, no lnquvl to inataurado contr• o Snr. Pedro Afon-

so Tinoco Cabral, para a verificação de talt.a grave ocerrida ..
1118, venho eollcitar o comparecimento de

v. s.

Do dia 19 do cer-

rente '• lO horaa da JUDhã no pre41• ai to a Aveznda Venezuela a~

para 4eplr na terceira audiencia do aludido inquerito.

)

A- 8

COIIPAIHI.& BRASILEIRA DI PORTOS
=

-

CAU DO POITO DO RIO DI! JAMI!IRO
RUA IACCADURA CA.R.U., 29

11110. Snr. Joaquila Pereira Dinis.

Tendo a ido V.

s.

indicado como testemunha da Companhia B.raai-

lelra de Portoa, no inquarito lnata\lrado contra o

anr.

Pe4ro Aten-

ao Tinoco Cabral., para a veri tieação de ralt.a grava ocorrida em lflllt
veuho .ao licitar o c:ompareciaento de V.
10 horaa da

..nbã

s.

no dia

~9

do corrute '-

no predio aito a Avenida Venezuela 204 para deplr

na \ercelra audiencia do aludido tDquertto.
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CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO

Rio de Janeiro, 27 de Agosto de 1932
Miniaterio do Trabalho
Industria e Commercio
•• 2-1799

Snr. Director da Cia.Brasileira de Portos

im additamento ao ott1cio n• 1298, desta Secretaria,

de 1• de Julho ultimo, dellaro-voa, para os devidos tina,
que a Presidencia deste Conselho resolveu conceder-voa o
prazo de 10 dias a contar da data

do

. recebimento
.

deste,pa

ra prestardes as seguintes intormaçõeaa
a)- ai quando toi incieiado o contracto dessa· Companhia, J' se achava Pedro Attonao Tinoco Cabral trabalhando na antiga Companhia du Port., da qual ' • asa, presentemente, successora1

b),- qual a data do inicio do seu serviço na mesma1
c) - qual o seu tempo de serviço contado em ambas as
Kmprezaa.
Outroaim, cumpre-vos concomitantemente remetterdea a
t~lha

de antecedentes do referido empregado.
Attenciosaa

sauda~Ões

(at) Illegivel - DIRBCTOR DA SECRETARIA

/IDIB.

2676-S

Rio de Janeiro, 6 de Setembro de 1931

11~•

1m

Snr. Preaidente do Conselho Nacional do

reaposta ao

of~icio

T~abalho

4a Secretaria desae lgregio Conae-

lho nt 2-1778, de 27 do PP• mea, temos a honra de intoraar, eomo

segue a
,.

a) - que a Companhia Braaileira de Portos nao 4 suceessora
da antiga Compagnie du Port de Rio de Janeiro que, ali
,., ainda subsisteJ
b) - que quando toi iniciado o seu contracto, em 7 de Julho
de 1923,

Ji

encontrou em serviço o Snr. Pedro Atfoneo

Tinoco Cabral, nada podendo, entretanto, informar sobre
a data de sua entrada para o Caes1
c) - o tempo de serviço do referido funccionario, em nossa
Companhia, conta-se de 7 de Julho de 1923 a 27 de Dezem
bro de 1928, data em que foi exoneradoJ
d) - quanto a antecedentes, não foram annotadas, em seu proa
ptuario, as faltas em que incorreo.
Com a maia alta consideração e apreço

/1018.

CONSJ:Uf

MACI

ACORD10

la. . . . .ã.
Pno. at

1•1010/11

~

I I I

V11wa e relatado• oa auto1 do prooo11o· em q•' reolaaaDte Pedro Atoa10 Tiaooo

Coaaidorando que, ouYida a

reapoi~o,

iatoreou a referida . .prwaa ter ...itido

o auplioate ao1 1eu1 lerYito• em 1911, para diapeaeal•o em 4 de Jueiro de 1919,
per haYer

O

me1110 pratioado srnee il"l'e&Ularidadel q.-aclo

DO

dea•pealao ele

IU&I

fUJ19ÕUI ••
ConaYenado que, I. eua petivão lnloial jua~ou o reol.-Bte cadei'Dria de ''ri...

..

na qual ooa1tata••• ter olle entrado para a Coapaahia JSruUeira ele 5apl•agao do
Porto• em lt de J ..eiro de 1919, apre•entaado, alada, a tla. 29, docu.eato ooqpro•
batorio da •u• adai1aão neata data, ateatuulo eate, tublm, ter o requerente pe,_•
aecido n

•pre&o atcC 't de Julho de 1923, quutlo, a oxplor.. ão do oonifo paaoou

então a llllprwoa reolet!I.Sa 1
Coaaiderando q.-, eontando o eupliotm'le na 6,ooa da 1ua dilpe•a, a oont••
nece&~aria

de te11po de 1enlgo

para a 1arantia pnY11ta no art. 41 •• Lei at 5101,

de 20 de Dea..bro de 1926, · nt;o •tcoraate1
Re1olvem 01 ra•bro• do Coaeelho Hacional do Trabalho dar proYiaeato ' preaea•
te reolaaa~o, para o fi• de eleteminar a roiDWir&c;ão elo rec~nt• na Companhia
lfraeUeira de Porto1, reealvaclo I.
••ri~o

acllaiailtratiw, ati

eprwaa o direi to ele pronoYer o tollpdente ia•

ele eeretll apurada•

1 falta• que, poneatllftt tenha o

euplioante oo•eti*',

Rio de .Jaaeiro, 20 ele Outubro de 1932,

Fui preaeate •

Conttrt (a)

(a) Mario ele A. Ra1101

!'r.. idea-l e

(a) F. Barbo1a ele Reeenele

Relator

J, Leoael de Reeen4e AlYia

nep Tol

Procurador Geral

Y111o • ll1o, 11•11•• (a) 8, 8, lü.ntiro - D,l,

Publioado no Diario Otioial ele 't de

ov•bro ele 1932•

CO} ' J:LHO N ~CI N

...

D

~

'!'R

U!O

ACORDlO

1 t I J

Wietoe e relatado• o1 auto• do proe••o ea quo 4 rool. .uate Pedro .Voaao ftao•
oo Cabral e reol•&da a Coapuhia •ruileira ele Porto••
ConeiderandD que, por ae&rdão de IC de outubro de 1931, o Conaelho Raaioaal
do Trabalho doterabtou · relate&rltãe do reoleaate, reealYan41o ' Uoapaüia »rui•
leira de Porto• o direito de

pre~o.-r

o eo.,et..te iD'uerito a._inietratiYOI

Coaaiderando que, tendo aido deeee ..&rdão aotifioada a .. praaa para dar•lke
ou 1pr 11nto, o o ao taa oorto o ofioio de th. 3'T, p

r copia, deixou ela de taae-lo

porque, •eiUado deolara no teu ofielo de flw. 62, Jul&ou poder retardar

o• IUipeD-

der a exeouqão do aludiclo a..não, em Y rtucle da iaetaura9ão do illquerito lldlliail•
tratiyo que lhe fôra faoultado proo ..era
Con~~ideraado que a e11pre•a aio ncorreu ooatra o julpclo inYocado e que u•

aSm

O\lllpl'l

ob.. na•lo • executa•leJ

Coaaiderando que o iaquerito que for

ito •er' obJeto de ao••ideNf'io poeta-

rior1
llotol•• oa •••broa do Coawelho Jlaa ional 4o 'l?abalho deterat.r ' ellpi'N& que
proceda a reiatt~rllfãe de Pedro Atou
tado, deatro do praao de quiDse diat,

tinoco Cabral no oarco de que foi dil,_a•

l

1

b poaa de iaoerrer na aulta de dea ooatee

de r4ie (Ra. lOaooo.ooo), que •N. cobrada, na f&na ela lei, ap&t a tenialtÜ
deue praae,
Rio de Janeiro, 10 de coato de 1911.
(a) Deodato Maia

Pnaideate

r.

Relator

larboaa de Reaende

l'ui preaeate - J. Leoael de Ke .. nde Abia
Pu~ieado

no

Di~rio

Proeurador Geral

Otiaial de

Yiate • Rio, 21•8•33 (a) B. Sofia Kineire.
D. de 810fM

IIINI~TilRIO

D 'l'RA.B ~HO
IRDtn TRIA I <X i:RCIO
22 Aco•to 1933

aa.

C .

see9ã•
lu N ..Cl( NAl D

JMBALfl)

Coafere, Rio, 11-8-33
(a) lll~&iwl - lt Offid.t

Relator! o do inqu,ri to procedi&So para apurar a tal. ta grave
de que 6 acusado

Pedro Atonao Tin6co Cabral inataurado de

ac8rdo com as inatruçÕ ea baixadas

pe~o

Conselho Nacional do Trabalho

-f-

Viatoa e examinados os autos do inqu6rito de tla.1 a 50 e
-considerando que Pedro Afonso TinSco CabraL,quando tot descoberto
o deatalque de que ' acusado em 18 de Dezembro de

~928,deixou

de

comparecer ao serviço, antes de ser demitido,desaparecendo sem procurar Justi:ticar a sua talta,depoimentos de na.28 e 29 e os aeguin•
tea e sem apresentar deteza alguma para reabilitar-se perante a Com-

panhia;
-consideran4o que o acusado não deu o menor sinal de vida durante 3
anos e meio e que,at' ~ra,nunca procurou detender-se das acusações
que pesavam sobre a sua pesaSa;
-considerando que Pedro A:tonao TinSoo Cabral,depoia de ter colocado
o ciente no mandado de intimaçlo para comparecimento(tls.20) reconheceu a autoridade do inqu,rito instaurado pela Companhia,não havendo portanto nenhuma Juatiticativa

p~auaivel

para sua atitude poa-

terior,apresentando o documento de tla.25,com o qual pretendeu Juatiticar a sua auaencia do inqu6rito ,tugindo asaim mais

wna

vez a

oportunidade que se lhe apreaentava,para caso :tosse tnocente,recuperar a e a tima e o conceito perdidu;
-consideran4o maia que a al.egação apresentada a tla. 25 não ' exata
poia Pedro A:tonao 'rin8oo Cabral toi convidado a comparecer

ao

servi-

ço percebendo o ordenado que recebia quaado toi demitido em 27 de
Dezambro de 1928 contorme consta do documento de fls.21 e do recibo
da carta respectiva assinada pel.o acusado e q.ue se encontra no verao de :tla.21;
-conaideragQo que todas as testemunhas ouvidaa aão acordes em reapon-

-2-

aabi1iaar ,_dro Atonao TinSco Cabr&l,pelo desvio da import
maia de l?IOOO$OOO,recebida por ele em diversas parcelas da Coçanhia de Nswegação L1oyd Brasileiro e que não toram recolhida& pelo
meamo aos cotrea da Companhia;
-considerando o que consta do relatorio de tla.6,apreaentado pela

ComiaaL nomeada pela Superintendencia em ~ de Dezembro de 1928,
para

e~etuar

o mtnucioao levantamento daa contas do Lloyd Brasilei-

ro, onde se encontra devidamente apurado o dest'alque da importancia.
de Ra. 17a1Q2S900 recebida pelo cobrador Pedro Atonao Tin8oo Cabral
e lU& não toi recolhida a Tesouraria da Companhia;
-~iderando

que ticou constatado, que muitas das contaa recebidas

por esse cobrador a6mente depois de

algum t~po

eram

reco~idaa(t1a.

?) aoa cotrea da Companhia;

-considerando que Pedro Afonso TtnSco Cabral, 6 acusado pelas teatemunhaa Gelbeck Senechal de

Go~edo,

Antonio de Souza Aguiar Filho

e Ubalc!o Barcelos ú na. 36,42 e 44 de outras irregularidades gra·
ves al.'m das de que se ocupa

4)

prea ente inqu,ri to;

.,

.,

-considerando que o levantamento realiaado pela Comiaaao em 1928,nao
encontrou irregularidades que pudeaaem ser atribuidas aos outros cobradores da 1'eaouraria, o que 4 tambem contirmado pelo depoimento
das testemunhas ouvidas no presente tnqu,rito;
-considerando que Pedro Atonso Tinôco Cabral,não contava 10 anos de
serviço,quaudo toi demitido a bem do serviço em 27 de Dezembro de
1928(~otografia

do prontuario assinado pelo proprio acusado ás :tla.

lS) não sendo por conseguinte neceaaario a abertura de 1nqu4rito administrativo,determinado pela lei nG 5.109 de 20 de Dezembro de 1926

em vig8r naquela data, acSmente para os tuncionarioa que tivessem mais

.

de 10 anos da sarviço,convindo salientar ainda que a leaialação poa-

.,

terior nao moditicou esse ponto de direito,nao sendo por conseguinte
necessario em ultima analise a abertura do presente

in~u,rito;

-conaiderando que solicitada a dar intor.maç;ea a Companhia,em seu oticio nG 2676 de 6 de Setembro de l932(ouja c6p1a se encontra âs tla.
48) declarou ao Bgregio Conselho Nacional do Trabalho , que o seu ex-

-3-

ex-emprega4o Pedro Atonao Tin6co Cabral tara demitido a. bem do aer•ic;o em 27 de Dezembro ele 1928,1atormaçlo essa que não pode ser posta em dóvida a vista da totograna do prontuario de :na.l8 e doa depoimentos das testemunhas ouvidaa;
-considerando ainda que a Caixa de Aposentadoria e PenaÕea do Pessoal
do Caia do Porto,intormou a Comias~ de IDq~1to,pelo documento de
tla.l2 que o acusado s6mente toi descontado e contribuiu para essa
instituição at' Dezembro de 1928, o que constitue maia uma pr6va do
alegado pela Com.p&Dhia, quant.o ao tempo de serviço do acusado;
-sonsideragdo que o mamorandum apresentado por Pedro Atonao

~inSco

Ca·

bral,ao Bgregio Conselho Nacional do Trabalho e no qual se baseou o
M

Accordao que o mandou rea4mitir(tls.23 do processo no Conselho Nacional do Trabalho) est' assinado por pess8a que não tem poderes para auapender qualquer tuncionario,poia tratando-se como se trata de
uma sociedade -.oniaa, s6mate a sua Diretoria ou pesala l.egalmente
autoriaada por ela poderia tomar essa medida,caso ela tiveaae aido
verdadeira, o que • complet...nte desmentido pe1oa depoimentos das

• unanimes em atirmar que o acusado deteatelllUDhaa ouvidas, que sao
sapareceu do serviço logo que a aua talta toi descoberta, tendo sido
tt.poia diaao demi tic!o ,quanc!o j ' n;., exiatia dlivida alguma sobre a
aua responsabilidade;
-conaideriAdo al'm disao que o memorandum citado,apreaentado pe1o
acusado em suas razões tem a data emendada, senclo aaaim de actrdo
com oa principio& geraes de direito um documento viciado e portanto
sem val.Sr probatorio;
-cogsiderando mais que a talta grave cometida por Pedro lt.tonao TinSco
Cabral,, de natureza tão ••ria que se encontra prevista pelo Codigo

Penal no seu artQ 338 i l l i
-conaidtr!Ddo que a viata do resultado do tnqu4rito, Pedro Af'onao Ti-

n8oo Cabral cometeu a talta grave de que se ocupa o arto 53 do De·
creto n. 21.081 de

alt de

-

Fevereiro de 1932, sendo aaaim procedente

a aouaaçlo, motivo pelo qual nlo ' aeonselhavel a sua permanencia
no aeio de uma Companhia, a qua~ eat' confiada a execuçlo por arren-

-4damento de um serviço p6bUco, que arrecada rendas pertencente• ao
Tesouro Nacional, sou de parecer que o acusado Pedro

~onao ~inSoo

Cabral deve ser novamente demiti.do a bem do aerviço,poden4o a Companhia se aaaim julg&r conveniente, proceder criminalmente de ac8rdo com as leia em vigSr.
Subam os autos concl.uaoa a conaideraÇL superior.
Rio de Janeiro , 13 de Outubro de 1933.

?

G!P/PB.-

_I_N_F_O_R_:U:_~ Ç_}._o_
•

Pr9c, na 3090/32,

o Conselho

Nacional do Trabalho, :por ac6rdão de 20 de outubro

de 1932, :f'ls, 36, deu I>rovimento á reclamação que pedro Tino-

co Cabral ofereceu contra a Companhia Brasileira de Portos e
determinou fosse o mesmo reintegrado no cargo de que havia sido
disi>ensado, ressalvando, contudo, á Companhia o direito de instaurar o competente inquerito administrativo, afim de que :ticassem apuradas as faltas graves que são im:putadas ao suplicante.
Q.Uasi um ano depois, 17 de outubro transáto, dá entrada
nesta Secretaria, :procedente daquela Companhia, o incnrarito que
fe~

instaurar, obedecento ás I1struçôes de 5 de junho p.p., pa-

ra averiguar a falta gravé que Tinoco Cabral cometeu em dezembro de 1928,
Pelo exame que :procedi nas peças constan es dos autos,
cabe-me prestar os seguintes esclárecimentoss
Pedro Tinoco Cabral
tia de

:as.

~

acusAdo de haver desviado a quan-

17&102$950, di:f'erença existente entre as im:portancias

que recebeu da Companhia de Navegaç~o Lloyd Brasileiro e as que
realmente deu entrada nos cofres da Companhia Brasileira de Portos.

Esse desvio se constatou entre lG de julho de 1926 e 18

• efetuadas entre a citada emde dezembro de 1928, nas transaçoes
pr8sa mari tima e a ComP:Ulhia exploradora do :porto,

Naquele periodo, as transações montarsm em 6941713$445 eontas e faturas extra!das contra a dita Companhia - tendo sido
paga, segundo as veri:f'icações proceà.idas, sóment.e a im:portancia
de Rs. 548:033$744, ficando a pasar o debito de Bs. 146:679$701,
A comissão nomeada, em 1929, para apurar a quem cabia

a responsabilidade das irregularidades, constatou, ao examinar

os talões de canhoto de recibos da tesouraria, que uns não
estavam datados, e, em outros as importancias neles declaradas não correspondiam ás contas verificadas.

1 vista desse ráto, foi solicitado ao Lloyd a apresentação dos recibos em seu poder, tendo sido notado o seguinte a
a - divergencia nas quantias pagas pela referida
Companhia e recolhidas á Tesouraria;
b - idem na data do recolhimento e numeros das contas
res:pe c ti vas;
c - todos os recibos, com irregularidades, estavam
asstnádos pelo cobrador Pedro T.Cabral - no ca o,
o acusado.

Nomeada pela Diretoria da Companhia a competente comissão, esta, em conformidade com as disposições das citadas Instruções, convidou, alén do acusado, as testemunhas oferecidas
pela Com:panhia, num numero de sete.
Q.Uanto ao indiciado, embóra tambem convidado, não se
apresentou á comissão, justificando o seu proceder com as razões que oferece no documento de fls. 123, aliás, já constantes
dos autos, por copia - fls. 82.
Assim, diante da recusa do acusado, resolveu a comissão proceder á inquirição das testemunhas de acusação, á sua
revelia.
Pela leitura dessas peças, evidencia-se que Tinoco
Cabral, logo que foram descobertas as irregularidades praticadas, não mais se apresentou ao serviço, sem ter, outrossim,

:procurado justificar-se da culpa que lhe iml'Qtavam..
Q.Ua.ndo o acusado formulou queixa a este Oonsel.bo - petiçÃo de fls. 2 - declarou haver sido suspenso do cargo que
ocupava por tempo iDieterminado, juntando, como prova, o doeu-

~

mento de fls. 23, que, não obstante estar emendado - de 1928
Pira 1929 - foi aceito como :prova legal.
A comissão de inquerito , referindo-se a esse documento, assinalou estar o mesmo assinado :por
pcxleres :para sus:Pender

q~alquer

:pess~a

que não tem

tuncionario, :pois tratando-se

como se trata de uma sociedade anonima, sómente a sua direto ria ou :pessea legalmente autorizada :por ela :poderia tomar essa medida, caso ela tivesse sido verdadeira, o que

~

comple-

tamente desmentido pelos depoimentos das testemunhas ouvidas,
unanimes em afirmar que o acusado desapareceu do serviço uma
vez descoberta a sua falta .
As testemunhas, a una voce, af'innam que o acusado,
logo após a repercussão das irregularidades descobertas, desapareceu do serviço; mas, essas declarações, quero crer, não
invalidam o memorandum em questão, :pois, a :pessea que o subscreveu, "A.Werneck", o f'ez "de ordem do Sr. SUperintendente".
O cargo de Superintendente

~

de imediata confiança

da Administração de uma emPT!sa, no presente caso, a Diretoria da Companhia, havendo assim margem IB ra. se admitir que a
pessea que desempenha essas funções tenha :poderes bastantes
da Diretoria para suspender um empregado subalterno.
Apreciando os depoimentos das testemunhas, veri:riquei
que todas são acordes em declarar que Tinoco Cabral abandonou
o serviço, sem ter, em sua defesa , apresentado qualquer justificativa sobre a falta imputada.
Examinando o relatorio apresentado pela comissão de
inquerito, cabe-me prestar esclarecimentos sobre alguns considerandl do mesmo.
10 - Diz a comissão "que Pedro Cabral não contava dez

anos de serviço, quando foi demitido a bem do serviço am 27 de
dezembro de 1928, não sendo por conseguinte necessario a

aba~-

administ~tivo,

tura do inquerito

determináão pna:r,e1 5.109,

de 20 de dezembro de 1926, em vigor naquela lata, s6mente para os :f\mcionarios que tivessem mais de dez anos de serviço,
convindo salientar ainda que a legislação :posterior não modificou esse :ponto de direito, não sendo, :por conseguirlte , nacessaria em ultima analise a abertura do presente tnquerito•.
Sobre esse :ponto, devo dizer que o Egregio Conselho reconheceu ao acusado dez anos de serviço quando foi dispensado,
:pois, dos autos ficou ""provado que a canpanhia em questão

~

obrigada a conservar os antigos empregados que encontrou no
serviço e estando,

t~bem,

provado, :pelo oficio de fls. 30,

que, quando ela se organizou, já encontrou no serviço Tinoco
Cabral, o que :prova, :portanto, que este tem mais de dez anos•
(teecho copiado do :parecer emitido :pela Procuradoria Geral fls. 33 verso - o qual foi aceito :pelo Conselho Nacional do Trabalho).
Si :provado ficou, e o Egregio Conselho recebeu e confinnou, ter Tinoco Cabral dez anos de serviço, não sei como
:pretende ainda a comissão considerar que o mesmo não precisava responder a inqueri to :porque não encontrava a:poio legal para pleitear a sua estabilidade fUncional.
No ultimo considerandum diz a comissão que •a vista
do resultado do inquerito, Pedro Afonso Tinoco Cabral, cometeu
!à falta grave de

24 de fevereirQ

que . ~

~

ocuJ2_a

Q.

art.

~

Q;Q, Deo.

~

21.081 1 .A!._

1932, sendo assim procedente a acusação, mo-

tivo :pelo qual não é aconselhavel a sua permanencia no seio da
companhia, a qual está confiada a exe.eução por arrendanento de
um serviço publico, que arrecada rendas pertencentes ao Tesouro
Nacional ••• •
As irregularidades !'oram praticadas entre
1927

~ ~'

Q.ê.

~ ~

e a comissão julga •que o acusado cometeu a

f~lta

grAve de que trata o art. 53 do Dec. ng 21;081, de 24 de fe-

vereiro de 1932.

...

Si o desf'alque ocorreu em 1928, :Parece-me que nao
ê

:PQssivel fazer prevalecer um dis:Positivo constante de um

decreto promulgado 4 anos depois.
Esclarecido o assunto tratado nos autos, pro:PQnho subir á apreciação da Procuradoria Geral.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1933.
a) A· Berf?ia;q!n1 de Abreu
.Aux. de 2a.
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5/12/33
Prpc. na 3090/32,
PEDRO AFONSO TINOCO CABRAL RECLAMA CONTRA A CU,BRASILEIRA

DE PORTOS

O Conselho Nacional do Trabalho, por acórdão de 20 de
dezembro de 1932, á f'ls. 36, reconheceu o direi to a Pedro Uog
so Tinoco Cabral, que havia sido demitido da Cia. Csis do Porto, de ser reintegrado no seu cargo e assim decidiu.
Notificada a Cia. para dar cumprimento ao ac6rdão nos

..,

termos do oficio de f'ls. 37, e inteirada da notif1caçao pelo
oficio de fls. 44,não deu ela explicações ao Egregio Conselho,
apezar de ser ainda notificada pelo oficio de fls, 60,

s6 então a Cia, Cais do Porto, sete mêses apÓs a primeira notificação, e 13 dias

de~ois

da ultímo intervenção,

~

que se

apresentou ao Conselho por meio da P3tição de f'ls, 62, não para
dar cumprimento ao ac6rdão, mas para usar de uma evasiva, que
veiu a ser dispensado pelo a.'c6rdão de f'ls. 66, fixando-lhe o
Egregio Conselho o prazo de 15 dias para cumprir o primeiro
acórdão sobre pena õa multa de 10:00<$000.
Inteirada desse julgado, como se vt á f'ls. 67, a Cia.
Cais do Porto, pelo oficio de fls. 68, apresentou recurso ao
:sxma Snr. Kinistro do Trabalho, Industria e Canárcio ccntra os
dois acórdãos do Conselho Nacional do Trabalho (fls. 36 e 66),
Para instruir o recurso a:presentou as ra~ões de fls.
86 e documentos seguintes,

AJezar do documento de f'ls. 70 a Cia. Cais do Porto
não deu cumprimento ao ac6rdão, ficando assim sujeita a multa

de 10:000$000, já fixaêa no acórdão de 10 de agosto deste ano,

á :fls . 66.

o inquerito administrativo á fls . 97 e seguintes não
deve ficar nestes autos pois que

~le

não fez

obj~to

do recur-

so para o ExmQ Snr. Jlinistro.
A juntada do inqueri to administra ti v o impede, como ilnpediu, a remessa imediata dos autos ao ExmQ . Snr. Kinistro quando no recurso não se p6de aprecia-lo , visto ser documento ofereci
do mui to :posteriormente a interposição do mesmo .
Assim requeiro que se desentranhe o inquerito administrativo á fls . 97 e seguintes para constituir processo aparte e que se remeta á alta consideração do snr. Kinistro o processo para decisão do recurso interposto.
~o ,

5 de dezembro de 1933.
a) J .Leonel de Eeze:rxle Alvim
P.rorurador Geral
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l-61
snr. ''edro Afonso Tinoco C&bral
A/C de LUiZ Qalvão
Praça da Republ1ca n • 229

De contorm1dac1e com o requerido

~ela

Procurac1or1& Ge-

ral e de oroem do lnr. Presidente, convido-vos a a.Presentar nesta
secretaria vossa defesa, dentro do prazo de 10 dias, contra aa
acusaQÕu formuladas em o

uertto a4min1 trativo instaurado .it)el&

Companhia Brasileira de Portos.
Ateno1osas aaud&QÕea.

Diretor c1a secretar1a

~{
{

l(

c

~

..(
)

..(.....~...(.....~

I

Q

o

(

~o

<
c...

~J.-1

c

\IZ:ll ~~L.
~

7 (

()J

.hXJii ~B. PBESIDJ1liTi 00 COBSiLHO liACIOl'iAL DO TBA.BALHO.

PiDBO AlO,.SO

TI~OOQ

QA.BBAL, atendendo ao c on-

vite que lhe foi feito em o ofício l-61 de 17 do corrente
vem aprecentar, inclue&, a oua defeoa.

,

RIO Di

J~ilRO, J;,p,.ã~ ~N

~

iGBiGIO CllliSiLHO NACIOli~:L DO T!WiAl.J:iO.

Pelo acuoado Pedro Afonso Tinoco Cabral
(Procecco 3090/32)

Na conformidade do convite contido no

of!c~o

ni

l-61 vem o acusado Pedro Afoneo Tinoco Cabral apresentar a preoente deíeea contra ac acueaçõec formuladao em o
miniotrativo contra ele inetaurado pela

CQap~ah!a

inqu~ito

ad-

Bzao&leira de

Poztoe, mac péde venia para manifestar uma tanta ou quanta extranhêo& relativamente a ecce convite.
Sua auoencia a ecoe 1nquéz1to teve por principal
razão o não querer prectaz apoio a eeca Oompanhía uua dto francamente abusivo e patenteadoz de deorecpeito a um jule&do deeee
Xgztfgio Ouneelh.o.
Peloe ac6zdãos de 20 de Outubro de 1932 e lO de
Agosto de 1933 f oi ordenado por ecoe Conselho fique la Oompanh!a
a

reintegra~ão

do acueado no cargo de que fOra

di~eneado,

eob

pena de multo de lO contao, com a facul&aae, ü. !>oateriormente,
inetaurar inqu,r1to aQm!niotzativo tendente a apurar

~e

faltas

acaeo cometidas.
Reintegração, bem cabe o Concelho, é o repOr o
individuo na mel!ma oi tuaçio em que ee achava anteriormente

á de-

cisão que iceo ordena, com o recearcimento doe preju!eoe mnteriaio que tenba tido por efeito do áto anulado, reconhecido injue-

to e ilegal.

S

o conceito jur!dico da reintegração coneagrado

pela juriepzudencia doe tribunaio.

· 31. JAN. 1934

»ão é a

e~plee

readmieeão no cargo com a perda

doe vencimentoc não recebidoc du:rante o período de ataota.mento.
Não foi icco, entretanto, o que fez a Companhia (carta de fle.

) muito emb6ra a tanto eotivecce obri-

gada.
Ao envez de reintegrar o acueado para 4epoio,
caoo quizeeee, inetaurar o inquérito &dminietrativo, colooouoe a CampaDh!a em eituayão de poder superior a ecce igrfgio
concelho, creando-oe o direi to de ref armar o ac6rdão pelo
menmo proferido e julgando que a eimplec

readmic~ão

do aanoa-

do1eeca meema oferecida c6 depoic do oegundo ac6rdão, éra satisfa9io bactante

á

lezão do ceu direito (carta de fle.

).

Como o acueado não acei taece tal colução capciooa por julga-la atentat6r1a ao preot!gio deoce Conoelho e
leoiva ao eeu direito reconhecido por ecoe 6rgão, negQu-ee a
entrar em oervixo na eiapleo coni19io de readmitido e iceo
foi levado a collh.ecimento deooe Conct:l.b.o .no .meom.o dia em qu.e
tal f4to ae verificou, c 0Jlf6r.me documento junto ao proce eco
3090/32, não c6 porque ao acucado afetaoce tal procedimento
da campanh!a, mac, tambem, porque a ecce Conselho, can uma de
eu.ac decicõec poeta em cheque, cumpr!a tomar providenci&e que
calvaguardacoe.m o ceu prect!gio.
~ão

ce verificando, como éra de eoperar, o áto

do Concelho pwúndo a Co.mpanb.!a pelo decreopei.to aoc ac6rdãoc
citadoc, entendeu ela que lhe éra reconhecida a situaçio de
entidade euperior a ecce 6rgão e indo além do primeiro deoreepeito,antec QUe ce

re~olvecee

o caco da reintegração do acusa-

do, mandou proceder ao inquérito que e6 lhe éra permitido instaurar depois dela procediia.
Não pod!a o acueado acatar como legítimo o in-

quérito procedido neefac circunetanciac e, portanto, negou-se

,

a ele c cmpare cer.
Manter!a ce.mpre tal atitu.dt: recu.canao-ee a dele tomar c anhecimento oi lliio fOcce o dever que 6.ra lhe corre

de atender ao convite que lhe fez eece .bgrégio Concelho para aprecentar defeca, reeealvuudo, po.rfm, que não o faz ee.não em obdiencia áquele dever, não

impo~tando

o eeu cumprimento em reco-

nhecer a legitimidade do inquérito que continúa a conteetar pelao razõee acima expoetac.
Di .IÜRI TI S.

o inquérito é não o6 ilegítimo como faceioeo.
o ciente apoeto pelo acucado ao mandado da Campa-

-

nb!a que o inti.m.ou a~ ele cwnparecer na o ialportou em rec onheeer a
validade deeee i.nqufrito, como entende o relat6r1o, ingenuamente.
Ser!a mUito intereeeante caber como tal Cwniccão
encara o ciente apoeto peloe réue nae açõee judiciais em que elec
tenham

exce~õeo

a apreeentar.

Por tal doutrina o réu , ciente da prepoeituza de
qu~lquer

ação contra ele, ficaria tolhido de excecionnr o juizo,

o que é talco, bem o cabe o Hgrfgio Concelho.
A

teetemun.bJl Antollio JIUt.ano Amarul, que fez parte

da Cumieeão decignada pela 6rdem de cerviço ni 212 de 18 de Dezembro de 1928, declara que o deefalque atribuído ao acucado chegou ao eeu conhecimento como parte que éra da Comiceão designada
por eeea 6rdem para
Jaxidade

exietente

o

a~urar ~ ~

maneira ae.ral Qualaue.r irre&n-

Teepu.ra.r!a.

~

relat6.rio deeca Comieeão, oi é que ela existiu,

é cuepeito, pois que dele não consta a meu6r .refe.rencia a balanço
efetuado nos .c6free aa

Te~ourar!~,

o que oer!a condição p.rimordi-

al para um perfeito e coneciente exame deeea natureza, maximl tendo tal Com1esão verrificado, como diz, 'ae maiúree i.rregularidadee
noe livroe de .receita e noc talÕee de cann6toe de reciboe da Tesouraria, onde eecae irregularidades é.ram de tal m6lde que á co-

miaoão foi 1apocc1vel qualquer verificação.
Une estavam

completa~nte

em branco, outroe, na ma-

ioria dor oaaoe, não tinham datu e noutros, ainda, as importanciac
nelec declaradae não

cor.rec~ondiam

ác contas.

Não éra o acaeado o chefe da Teeourar!a nem o
encarregado de e ecri tura;r oe re(liboe, pois que e e ta fUDCJão éra
da tectemunha Gelbeck Gofredo (depoimento de flo. 37) e aquela
devia eer do Tesoureiro, e constatada pel·a com.ieeão tal e tão
profunda balbúrdia corria-lhe a obrigação de levar o exame áo
maiúr~e

minúcias porque o Teeoare1ro, a quem cabia

o~

devia

caber a fiscalieação desce departamento, não pod!a merecer
confiança de

m6id~

a isenta-lo do exame doe valOres oob oua

guaraa , em face d&o irregularidades encontradas.
~ão diz eee1 extxanho relat6rio oi ao fatdrao

éram entrégueo aoo cobradoreo mediante recibos em protoc6los e
por qual f6rma éram entrégaee ao Tesoureiro ao quant!as cobradas.
Nenhuma referencia é feita a funcionario encarregado da eccrituratio dae quantias arrecadadas de m6do a garantir que o Tesoureiro não

pode~ce

ponegar, por sua conta, o

que dos cobradores recebease com pontualidade.
:Não bastava provar que tais e tais quant!ac fOram recebidas pelo acuando.
para 11ue o fdto de que o acusam :re staose i».conteste cería preciso provar que em recebendo ecoas quant!ae ele
não ac entregara ao Tesoureiro. J.eso, eeeu pr6va que não f oi
procedida1 é que poeitivar!a reeponeabilidadec.
O

relat6r~o

da Oam1eeão de Inquérito conclúe re-

conhecendo a culpabilidade do acusado.
Tal conclusão, porém, é fatoa.
Não é a ele que ee deve o .não tert!m entrado na
Teeouraría &lgum&o dao qunnt!ae recebidas e terem outras eido
escrituradas em datao posteriores aos recebimentos.
O acuoado, na cua função de cobrador, limitavase s6mente a :receber ac contao

e

a entregar ao iaportanciao

respectivas ao Tesoureiro, .não aendo i».e:rente 4 sua função verificar oi ecte eccritu:rava ou não ac quaut!ac que lbe éram
trégue e.

e~

Jo
O acusado uão é, em

t~do

icco, cenão a v!tima de

circunetanciae que ce armaram colocando-o uu cituaçio de recponeavel pelao .fal tae &lb.eiae.
Quem melhór pr6va dá de eua inocencia eão os Snra.
Superintendente da Cumpallh!ij, o Preoidente do Inquérito em apreço e uma da o te ste.m~Dhae que nele depl zfl"tfc?.é Lino Pinheiro do
vaLe Filho.
Por maio absurda que pareya tal afira&yão COMprova-a cabalmente o acucado com a certidão 6ra oferecida doe depoimentos õ.eceac teetemullhae, preeta<lee no Juizo da 81 Vara Crillli.nal,
quando aí ce apurou a culpa do Tesoureiro,

~ntollio

CarLoo de Ave-

lar Werneck1 pelo deafalque que praticou na Coapunh!a.
Pela leitura doe depoimentos deDoae peeeOae vf-ee
que unanimemente

afi~um

ter o Tecoureiro Werneck, perante elas,

se collfeeeado reeponeavel pelo desfalque de cerca de 200 co.utoe,
desfalque eece

q~e,

vido a

caixa que o referido tesoureiro dicee vir fazendo

~ ~

de ac8rdo ainda com n mecmo con.:tieoão, foi de-

havia mnie <k' 2 anoe.
,
ora, eceee depoimentoo

far~

preotadoe, oc doic

primeiro e em 27 de Novembro de 1930 e o 38 em

~

de Jant: J.ru de 1931 1

e referem que a confieeão do Teeouxeiro Werneck foi feita a taie
teete•unhae em 2U de Novembro de 1930.
Si o
caeiio que ,b.a mQ.1ll

pr~p:t-'o

~

Tet>oureiro culpado confeooou neeea o-

.2 allQD fazia Joio ,à

cUiXI.l ~ ..wl dinheir 0 g

.da. CQJApanhia poeitivado eot4 que o lapeo de tempo em que eDoe Jo-

go éra feito abra.JlBe época unterior a em que ee diz ocorrido o de
falque atribuído ao acueado.
Oe f4toe verificados em fine de 1928 não fOram, é
evidente, da reeponeabilidade do acueado, mag ei.m do Tecoureiro
que dele recebendo ae quantias que cobrava empregava-as em empr4fetimoe, em Jogoe e em deep@eae
cófree da

~eceoaio Jao_ enve

z de reco14e-lae aoe

C~panh!a.

Bão teve o Tesoureiro a hombri/d&de de confecear na
ocaeião a eua culpa, o que eó fez 2 anoe e tanto depoie, deixando

que tesee o acusado colh14o neecas man6bras deehoDeetae dae
q•ais não tinha a men6r culpa nem possibilidade de defender-ee
o vietn da 1ntaD8ib111dade moral de que cercavam eece Tesoureiro em cujo departamento uma c a.úeCÕo

de

exame ee limitou a tão

ligeiramente cumprir o eeu dever, tendo eido designada para apurar algumas irregular

d~ee

e tendo verificado e constatado em

eeu relat6ri u o maia paemoea annrqu!a poceivel na eecri tura9ão.
Junte-ee a eeea circunetancia o fdto de nio dar
o Tesoureiro aoe cobradoree recibo doe importanciae que eetee
lhe entregavam e ter-ee-4 • eituaçio exáta do acu.$8do quanto á
iapoeeibilidade de

~pontar

o verdüdeiro culpado.

Menoe verdadeiros aão oe dois primeiros coneideranda do relatório do inquérito em cauea , quando ee tem em vista
que o acusado apresentou pr6va de que em 4 de Janeiro de 1929
f~ra

auepenco lU2X. temPo indeterminadp ,não tendo a CompaJlh!a

reepondido aoe reiterados of!cioe do

Ooneel~o,

juntando c6p1&

da 6rdem de serviço que o demitira, segundo Blégam ag6ra, a 27
de Dezembro de 1928.
Ã alegação de que o Teeoureiro não tinha coape-

tencia para aesinar o memorandum que o ouepenã.!a é descabida
tendo em vista eer ele aesinado por quem éra o chefe imediato
do acusado eendo l!cita 1por parte deete, a
estivecce a tanto

lesa~ente

p~ee~io

de que ele

aujptigado peta Diretoria

~

Spci-

gdade Anpnima.
QUAndo illlprocedente f6cee a euepenclo .1Jilpoeta pelo Tesoureiro, como de 6rdem do SDr.
que foi em virtude dela que o

o

int~to

acu~do

Sup~r~ntendente,

do

à&

~

ee afastou do serviço.

da Oaapanh!a neste inquérito, como em

outros procedimentos, pondo em dúvida a validade
dum,é juetificar-et

o fáto

deee~

memoran-

diepenea do aeueado,eem 1aqu4r1to,

ter ele menoe de lO &DOe, como ee

ve

dize~

de um doe concide-

randa.
Prúva em contrario fornece a prGpr1a Comieolo de
Inqufrito que, oem a men6r neceooidade, Bli4e, oficiou á Caixa

de Apocentadoriae e Peneõee da Compann!a indagando uté

q~ndo

o

acueaao para ela contribuíu e, juntamo a oeu relat6rJ.o a reepoeta
decea oa1.xa de que ele o

~ez

até Dezembro ..tt

~~

provou o eeu

decenio de tl!!rviço.
Oe empregadoe decea

C~punn!a,

como todo empregado,

recebem~~ yencidp e 01 o acuoado coutribuiu com sua qu6ta de
'I

Dezem~o

de 1928 é porque trabalhou todo eeee mêo e foi guepenuo

a partir de l de Jantiro de l929 1 como declara o memor&ndum de 4
deeae m@o.
Admitido em l de Janeiro de l9l9

ti~a,

noo qWindo foi ouepeneo (vd 14 o eufemiB!Ilo) a 4 de

poie, lO a-

Ja~iro

de 1929.

Tudo ieoo, porém, é matéria l!quidada porque o acórdão de oua reintegração tranoitou em julgado.

o
emprecte a men6r

que não
~lidade

~

poocivel

ao precente

~

que ecoe •grégio
1nqu~r1to,

Con~etho

qtte im.p6rta em di-

minuitlo do ceu preot!gio, inctaurado como foi antec de cumprido
eeu ac6rdão de cuJo cumprimento, então, recuttaz!a á Companh!a a
faculdade de promove -lo.
Acreoce ainda que a defeca produzida necta fdee do
inquérito não poie cer tão ampla quanto o aer!a no correr do meemo, qua.Ddo então o

(lc r~eado,

oi não ce JUlgacoe impedido peleo razõ-

e o expe ndidac de o ele comparecer, pcxl er!a exigir uiio o6 o müie
rigoroco

bala~o

na eccrita dO Companh!a como a pr6va de que ao

quant!ae não haviam oido entréguec ao Tesoureiro e todoe oe comprO'
vantee do ectado de balbúrdia ua eccrituraçlo da Teoourar!a, couea alidc declarada no

relat6&~u

da tal

Cu~ecio

de exame com o

qual querem fazer prúva contra o acuoado.
paru não emprestar oua colid&riedade 4quele deereopeito

~

Cun~.L..D.u

que a tal inquérJ.tu .Dão compareceu o acuoado e o .igrégJ.o
em lb.e

do em cituação

~mpreetando

pre~!

Vl.U.iciade, ag6ra, com o deixar o acueamecmo ce anulard.
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Avenida

~

oubesue se

!

io Branco numero

~ompa-

ua-

e, no dia vinte do corrente, o diretor

nhia doutor Vitor Vée cham ·u a attenção do de>oente para o

to de haver o tesoureiro da Companhia Antonio CarJ.os de Avel.ar Verneck pedindo um cheque de quinze
m,nto de

conto~

de réis para efetuar um paga-

essenta contos de réis, no dia dezenove, quando pela conta

do dia dezoito devia haver em seu poder a importancia de duzentos e
vinte e oito

conto ~

e

mai ~

que se achavam atrazadas as contas de co•

municações diarias da te•ouraria; que, diariamente, digo aue, diante
dessa recomendação do diretor o depoe te chamou o tezoureiro Verneck
a quem convidou a levar ao seu gabinete todas as contas e documentos
ou melhor as comunicações diarias do movimento de caixa dos dias dezoito e dezenove do corrente; que, apesar de haver

ido recomP.ndado

ao tezoureiro Verneck urgencia para o caso o mesmo demorou-se por
mais de cincoenta minutos a atender a recomendação do depoente forçando-o a mandar chama-lo novamente; que, então se apresentando ao
de,oente, foi interrogado

obre os pontos acima expostos res,onden-

do o dito tezoureiro Verneck com toda a frieza e
ha mais de doi

anos • inha desfalcando o

im

licid~de

cofres da c · J~ia

lando em cerca de cento e noventa contos de réis

Q

'

aue
~alcu

uiz.o dado a

mesma até aquele momento; que, diante de semelhante confissao o depoente ordenou-lhe

ue se

conservas ~

e no

· ~u

escritorio até mandar

vir a ·ua presença a Diretoria da Companhia, providenciando incontir1ente para es e

fi~

que, se achando presente na ocaslao o doutor Vi-

tor Vée foi este chamado ·e se avistando com o dito tezoureiro Verneck este re etiu a confissão anteriormente feita ao de JOente; que,
o doutor Vitor Vée tambem

urpreebdido com a declaração do tezourei-

I

I.

tezoureiro Verneck incontinente providenciou para
rolado ,

o~

c

ue

~o~

em ar-

documentos e valores em poder do tezoureiro Verneck,

chamando para es-se fim a eéde da Companhia o tezoureiro do Credit Foncier du Bresii et L'Amerique du
ue, chegado es e senhor e em presença

ud,

p~a

o fim aludido;

e testemunhas foi proce-

dido ao "arrolamento dos dinheiros e documentos em poder do tezoureiro Verneck, cendo de tudo lavrado um termo

a~sinado

pe1o

tezoureiro Verneck,pelo tezoureiro do Credit Fbncier e por uma
testemunha, termo esQe que se encontra em poder do deJoente,ficando outra via con o tezoureiro Verneck e outra com o novo tezoureiro; que, em

~eguida:

que, tomadas essas

doutor Vitor Vée procurou o doutor

~uarto

rovidencias

o

Delegado Auxiliar,ten-

do apre entado a comietente queixa contra o infiel tezoureiroi
endo-lhe ordenado
de Defraudações;

ue procurasse o investigador chefe da Seção
ue, este por sua vis á noite, para r• uando fô-

ra marcada uma inquirição do acusado aue para esse fim tinha
do convidado, disse a< doutor Vitor Vée r ue s6 depoi
regularmente feita poderia
do-lhe o

m~smo

~i

de queixa

er o acusado interrogado, replican-

loutor que nesQe caso s6 mais tarde essa formali-

dade poderia ser cumprida por de>ender do assentimento de outros
diretores da Companhia; que, nessa ocasião ainda em pre.· ença do
depoente, do doutor Gabriel Ozorio de Almeida, do doutor Vitor
Vée e do investigador já referido, o tezoureiro Verneck confessou o alcance de ·ua caixa, acrescentado ter dado a
falcada os

uantia des-

eguintes destinos: cincoenta contos em >agamento de

dividas suas:

etenta contos de emprestimo feito ao presidente

do Banco do Brasil, digo Banco da Cidade do Rio de Janeiro, nas
ves,eras da talencia do dito Banco e o restante perdddo no jogo,
restante es e em relação ao desfalque que acusava de cerca de
cento e noventa c>ntos de réis; que, no momento presente a Com•
panhia não pode ainda precisar com absoluta certeza - i es e des-

desfalque é apenas da importancia citada, por isso ' Ue para urna pereita verificação está providenciando junto as diyersas companhias
casas comerciaes com relações com a companhia; oue, era

de navegação

incumbido diretamente da fiecali ação do servico do tezoureiro Verneck, o contador chefe da com
epoente · ·er conriado no
&lT"Vi or da . m
endo >o

i

~

Pmi ~~

>or -ua v@s tambem disse ao

u~,

ado Verneck >or

thia on Le contava um exercicio

o pe

er o mesmo altigo
d~='

cerca de vinte

ano ~

oa de toda a confiança. Nada 1ais disse nem lhe

'oi perguntado pelo

ue mandou o doutor delegado encerrar este auto

ue lido e achado conforme
d

hia;

sina com o

epoente. Eu, Anor

ilva, escrivão o escrevi. (as inado). Dare! Froes da

~

arido,

~·uz.(Henri

Alix Delport).Hanri Delport.------------------------------------------------------- DEl l
Em

eguida presente Jo é lino Pinheiro Vale Filho. 2 natural df!l ta Ca-

Jital, com cincoenta e dois ano
~dro

á rua Ri
~o ) l!O

do

ue

tumes

de
i

~lmei

"l

s e nada.

dP. idade, c •f=lado, comercio, morador

numero trinta e dois, C!abendo ler e escrevr.
Te~temunh·a

inquerida t ob o compromiC!so legal

oubes e e lhe fosse perguntado disse; oue, é funcionaria apouperintendencia do

entado da

Cae~

do lorto do hio de Janeiro; que,

no dia vinte de novembro ultimo cerca das tres horas da tarce estava
o de)oente na séde da com anhia do Caes do Porto á rua
numero vinte e nove
v !=:f ta ao
t

enri

c~eção

da

u>erinten encia) onde co . tuma ir em

seus antigos com )anheiros,

De~port,

nhor Antonio

chamando-o ao seu

Carlo ~

uando o senhor · upei•intendente

abinPte, cientificou-lhe r ue o se-

e Avelar Verneck tambem ali presente, e tezourei

ro ia companhia, acabava de confessar-lhe a

ua

fal ue dado a com anhia de cerca ,'J e duzento
)O

' 1te, interro

'i • ão, digo
·me eu-o de

acadura Cabral

ndo pes ·oalmente ao

re ~ poneabilidade

em um

contos de réi · ; aue,

enhor Verneck ouviu

ele a

ele a confirmação dessa declaração; que, es e fato

urpresa,

)ois tendo

ido com,)anheiro lo tezoureiro Verne-

ck i\;, ante cerca de dezoito ano . , no . erviço

a com anhia

empre te-

,

conta de um homem probidoso; ("ue, ouviu

empre teve n

explicação de como for

mo • enhor Verneck
c;ue,

im foi ex licado 1elo

ano

ervido a um

havi

coenta ou

a!

lencia, cau ou-lh

n

a

c i

to ·

nto
L

té

e

c i
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ue,
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fielmente transcritp por certidão do
tes no respectivo >roces o, ao

proptios originaes existen-

ual me reporto e dou fé. Dada e

sada nestacidade do Rio de Janeiro, Republica do· Estados Urii1o

do 1rasil, aos cinco dias
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Exmg.

nr. Dr. )iretor do Cons lho Nacional do 1 abalho.

m resposta ao oficio no 1-1.193 de 30
de Agosto ultimo, informo a

v.

~xcia,

que

~

ação crime intentada con

tra ANTONIO CARLOS DE AVELLAR EBNECK, foi >or Sentença deste Juizo
de 19 d• Março de 1932, julgada pre crita.

Saud ções
O Juiz de Direito Interino.
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lo de

~! v•~TQ_
Dr
· r .J·:urador Adjunto
n

' gde ~-d•111!t

Procurl~~~
Ao terminar o estudo do presente processo verifico que não existe ainda resposta satistatoria, ao
pelo iluatre Dr. 1° Adjunto, relativamente

pelo Sr. M1n1atro no processo

}0/

9 .

á

reque~1do

sol~ão dada

Parece-me conveniente antes do estudo !1nal do
cas ~ conhecer

presente

,

aquela solução, que, a esta data,

,

possivelmente ja e&1st1ra.
R

r<

1

por 1sso, que a Secretaria informe a

respeito.

-

.

Rio - 10 - XI - 1934
•'--

L

2°

\djun~~~~~~

~

Gernl.

,
•

'

~

~~4'./

I

/

.'
~

..

n!l'omlA~!O

.
ttençao ao :;·

Em

o proce

in o
Se c

nn

p

do.

o Snr. Mini tro pel
.1

o

foi d

ol

io

st

ett

i o

G

i . Bras 11
t

i •

1,

cio

no 2-2.645,

virtude do recu

Comps
Se

reu a Pro ur d . i

o na 3.09o/-32,

de Eat :i o por otf

ta. ri

'r o do

.r•qu

15 d
'

.t

de Port

to p. -

,

1

Retardado por

ccumu o de a

Pr~~~~ (;.ira
2D Of'f'icial

'c r

~(j;dJ. .

J

...

L

1t\4

'11WI
~~
~I Lt.lrt.tfi ' ~ ~~iJ_ b_ U ..
fi

I

~m'-"'~ .

-

· L2h

1

'l

r

~t

fl4 ~r.

.

,

~ '~

· ~o

Director d

1. •

..s;s;u

Secção

O documento protocollado sob no 1·14233/34,
que se acha em meu

po~r ,

••bor~

aeJa do Sr. Pedro Af-

fonso Tinoco Cabral, prende-se, comtudo, ·o processo
~090/32, e não

quisitei da dout

o presente, o qual, por e1uivoco, o reProcura

ria Geral •

• es e equivo se originou em canseComo se ve,
quencia de ter o supplicante dois proceasoe
to neste Conselho.a

em andamen-

As - 1m sendo, penso que o present, processo
pode vo

t~r

nova1ente á co siderção da

1:

ta

ria •
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J

sr. D1reotor da corapanh1a Bras1le1ra de Porto a

m.o

<1e Janeiro

Ma contorm1da4e do requerido pela Procuradoria

Geral e de ordem do sr.

solicito-vos as neceas.,r1as prov1denc1as no s<~nt1do de serem prestadu a esta zeoretar1a, com a poas1vel urgeneia, m1nuc1osaa 1ntormações
sobre a dlane1ra 111 processar a cobranqa ah1 uaad&, e, no
,
caso de haver mudança nos usos coanerciaes e orpn1zaçao do
trabalhO dessa ~mpreza, apds o afastamento de Pedro At.tonso
!1noco Caoral, detalhar como era ella processada durante a
pennanenc1a deste.
,
Atteno1osaa aau4aqo..

-lJí'iiioDid

, ... _....,.

... ~~·-

' - ~ 'J\

'

•

~residente,

a. Hüla 11atsa
~JDlr.t~

Geral

I

~.

Illmo. e Exmo. Sr. Presidente do

~

A Companhia Brasileira de Portos,notificada para prestar a Secretaria deste Conselho "minuciosas informações sobre a maneira de
processar a cobrança ahi usada e,no caso de

have~

mudança nos usos

commerciaes e organização do trabalho dessa empreza,apÓs o afastamento de Pedro Aftonso Tinoco Cabral,detalhar como era ella processada durante a permanencia deste",pede venia para expÔr a V.Ex.
quanto se passou com relaQão a esse ex-empregado do serviço do Caes.
Admittido ao serviço da Companhia,exerc1a Cabral as funcções
,
de cobrador,ate que,notando-se qualquer irregularidade nas cobranças teitas

á

Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro,toi ordenada

uma verificação das respectivas contas e se apurou um desfalque,
dado por esse cobrador,na importanoia de Rs.l7:lo2$950.
Á verificação não assistio o oobrador,que abandonara o serviço,
apenas teve noticia de que a ella se ia proceder.
,
,
Nunca mais voltou a Companhia,ate obter um Accordam deste Conselho,sobre processo instaurado em 11 de Abril de 1932,tres annos
e tres mezes depois do dia em que rara demittido por abandono do
serviço. O Accordam determinou "a reintegração do reclamante,resal-

,

vado a empreza o direito de promover o competente inquerito administrativo,afim de serem apuradas as taltas que,porventura,tenha o Supplicante cornmettido".
Este AccoPdam(tl.;6 do prooesso)foi contirmado por outro,que
se encontPa a r1.66.
Obedeceu a Conpanhia 1mmed1ate.mente,not1t'1oando seu ex-empregado da readmissão,como addido á Secretaria e não como funocionario
da Tliesouraria,onde seria repellido por todos os outros.
Compareceu effectivamente o reclamante algumas vezes e,de no-

''h

,
novo,abandonou a Companhia,ate que,intimado a assistir ao inquerito,

acudio apenas para declarar que delle não tomaria conhecimento,porque não tora precedido de
N

p~gamento

,

doa vencimentos atrazados. O abN

surdo da pretençao e evidente: a tanto nao tora a Suppte. dondemnada.
O inquerito,processado com todas as formalidades legaes,concluio pela culpa de Tinoco Cabral e sua responsabilidade pelo des~

talque. Foram os respectivos autos apresentados a este Conselho·, em
""'
17 de outubro de 1933,com petição que tomou o n.11.582.
Como vê V.Ex.,nada mais competia á Suppte. ta~er,depois de haver prestado obed1encia aos Accordams,realizado e a~ttido o inquerito ao conhecimento do Conselho.
,
,
Caso also taltasse,porem,para inteira obediencia as ordens de
,
V.Ex.,a que a Suppte. presta o merecido acatamento,como e seu dever,
pede ella permissão para lembrar que,desde 7 de Maio de 1934,ticou,
ex vi do Decr.24.188 de 3 desse mez,privada de toda a autoridade sobre os serviços,que passaram a cargo da superintendencia ottioial,
subordinada ao Departamento Nacional de Portos e Navegação.
A Suppte. requer se digne

V.E~.

mandar juntar esta ao processo

2-3090/32,appensar a elle o do 1nqueritotll.582/33)e resolver como
de Justiça.

P. a V.Ex. deferimento.
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Abril

Cl/1
1-878

..
sr. D1rector da Companhia Bra81le1ra de Portos

fiua sagcradura Cabral,

IQ

.K1o de J111e1ro

ReiterandO os termos do otr1c1o 1•111, de 1•
de llarQO t1ndo, so11e 1to-vos as necessar1as proV1denc1U no
sentido de serem prestadas a esta Secretaria, com a posa1ve•

• sobre a naneira de proces-..nc1a, minuciosas 1ntor 1&Q081
sar a cobranQa ah1 uaada, e, no caso de haver _.anQa nos
uso commerc1aes e o rpn1zação <1o trabalho dessa Empreza apda
o afastamento de Pedro Attonso '.1'1nooo Cabral, detalhar como

era ella processa4a durante a peMnanenc1a deste •

.

Attenc los as aaudaço

Francisco de Paula atson

No 1mped1menw elo D1rector Geral
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CAIXA POSTAl.,

DIAECTOAIA&

Rio de

1935

Exmo. Snr.

ho Nacional

Accusando recebido o officio de
data de

25

sob

de Abril proximo findo, temos a honra de informar á

Secretaria deste Conselho como se procedia na cobrança das importancias devidas á Companhia Brasileira de Portos, ao tempo
em que foi nella empreaado o Snr. Pedro Affonso Tinoco Cabral.
Os cobradores usavam livros-talÕes, sem canhotos, nos
quaes, á medida que faziam cada cobrança, lançaTam e firmavam
recibo, com elle entregando a folha destacada.

Bra Tinoco Ca-

bral o unico cobrador incumbido de receber as importancias de·
vidas pela Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro.
Como reclamasse a Companhia Brasileira de iortos pasamento de diversas contas, respondeu·lhe a de Naveaação que essas
contas tinham sido pagas, conforme os recibos que apresentava,

~

firmados todos por Tinoco Cabral.

O cobrador tnttel havia

re-

bido as sommas e firmado os reolbos, mas não entrara com o
dinheiro para a caixa da Companhia Brasileira de Portoe.

il

Ir•

Apenas soube que se estava procedendo a confronto en-

as quantias que recebera do Llo;vd e as que l:Tara ll cat.xa,

~deaappareceu

·~

\

~

I

~ ~·

o cobrador Cabral.

Fez-se a &puraçao qae, em ori-

ilnal, depois de passar pelo Registro de Titulos, foi ,resente
a este Conselho e certamente consta do processo de reclamação
n g 11. 5'82/33 •

Procedeu-se depota a inquerito sobre oe deavtos de que
é culpado o ex-cobrador Tinoco Cabral e os autos respectivos
foram igualmente remettidos ao Conselho.

,ecebidó na 1.•

cçio

em~_--..
2, ....
.~'-.
A' l'r.-.~h

\I

. . . . .J

I
• • • • •
Actualmente,

entreg~es

todos os serviços da Companhia

Brasileira de Portos a uma superintendencta exercida por delegado do Governo Federal, diversas modittçaçÕes tAm sido feitas
no modo de effectuar as cobranças.
Promptos a fornecer quesquer esclarecimentos a nosso
alcance, que sejam por V.Ex. reclamados, valemo-nos da opportunidade para apresentar a V.Ex. os protestos da nossa
alta consideração.

mais

•
4

(

Director dá 1• Secção

{JJ L~ ~o?oA!L
tu..~k " ( /lv~~~

•

b

o

~f

té •

1c2do
do G!bint te. do Sn.r:. DL c to
can•iwr

iodo Sn

G ra.l o o.U.ic.io

Dirtc

r

Pr1~c~
1

nte data não voltou

)i

or

~tlinu

do em

...

•

f;Jro

ic al

12

,_wre1ro

...

Illmo. e Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho

~·

11.582/33
A Companhia Brasileira de Portos foi convidada,em officio n.
#

1-17' de 12 de Fevereiro proximo find0,a informar a Secretaria
deste Illustre Conselho a maneira por que se processavam a

G~bran

ga e recolhimento das guantias recebidas por Pedro Affonso Tinoco
Cabral,ao tempo em que este era empregado da

Theaoura~ia

da Sup-

plicante.
Informações foram em tempo prestadaa,salTo erro,por intermedio do advogado da Suppte.,o mesmo que firma o presente requeri#

mento. Encontrou,porem,o Conselho uma diTergencia entre taes informações e as referencias que se encontram no

inq~erito

adminis-

trativo a que,sobre o procedimento de Cabra1,procedeu a Suppte.:
nas primeiras foi dito que as cobranças eram feitas por meio de
talÕes sem canhotos e as testemunhas inquiridas fazem allusão ao
#

exame de canhotos. E certo que os canhotos exiatiam,sendo a ine.
xaotidão devida a que,muitas vezes,pela confiança que o empregado inspirava ao thesoureiro,não exigia este a apresentação dos
talÕes,oonservados em poder do funcoionario infiel.

~

"'

Como

é bem de vêr,trata-se de uma i nforma ção transmittida

~ \ ~~~
-~
/ por pessôa que nunca vio esses ~alÕes e que,naturalmente,não com-

.

'i/..,...
//

~

f, 'f
rl I

~.: ~

-f

Í

~\f: ;'Y;f
I

. .Prehendeu bem o que ,na repartiçao competente da Companhia, lhe foi
referido sobre ell es.
Dipe-se V,Ex. mandar Juntar a presente ao processo 11, 582/'
para o que a Suppte.
P . derer1ment o.

~ ~~

na1•Se

em~

~--

PROCíJRAOORJA
1.' S~OCA

!2.' ' EÇQAo_

t,

I

o

'
•

\ccuaanàe o recebimente ao otficie deata secretaria,
no qual f'eram aelicitadí s inf'ermagCes sobre "a m&neira porque
se pre ceas• Villl a cobranga e

recolhim.ente

Q

b14aa Jor PtQro Atf'oDso Tinoco Cabral quande funccien.rie da
Thesouraria", a Cempanhia Brasileira de Portes
seu off'icie de f'la. 87 e 87

v.,

l'epe~ta-se

ao

que, Julg , J' preateu escl&-

sobre e meamo aaaumpte.

rec~entoa

Esclarece ainda a Cempanhia qua, quante á diser encia

encontr~da

cebr~as

entre aquellaa iaf'arm&Çiea, que

àizi~

ser

a~

teitaa por meie de tii.llea sem câllhotos e a& ãeclar.a-

gles àaa teatemunhaa que
vo, que

4epuzer~

ziam ret ren.;>.J.

no

l' uerito Làminiatr ti-

e c• 1'lhot.oa, d.e t cte exi.J

ao eXême

acue o The&eureire
eposit.ava no aeu empreg
a apre&en
ó.e acoua.

;~.Q.o

Pedro \f'fe.nao Tineco Cabral, tile

·:ao fies cii.nhetea, os quaes fiei .Vam em pea•r

•
Preponde a lUdienci.

ou ta .Pro cur

virtud.e <te e&tarem s tis feita&, c
c um ente e com

pp

u

ce&so

ea:t.e

iÇ

os dois itena censtimtes

•t•• auwa

junli

Lrecer . -iU8lli

ao sr. :>ireotor de ata

J'

er

1

de

sent.e

Qt-n• 3090/32,
ut,ori

eoçA.o, par

, passe
cenvextie.J!

~ ins

tes.
1

Ria, 20 à.e

~go

1936
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JJ

1

·o r da 1·. Secção

'

em
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a.

'

~~

'

\'I b/ ~~- \ ~')- •

Parecer do Sr.
118 v. e 189 do

Adjunto do

1~

~rocurador

Geral prorer1do a !ls.

~roc. n~3.09o/32.

"" podem andar
o presente processo e o apensado nao

conjuntamente. Havendo, entretanto, materia a examinar no
presente, passo á emitir sobre ela o meu parecer, devendo
o outro processo ser desapensado e voltar a esta

~rocurad~

ria, para opinar.
A empreza interpreta de modo incabivel o despacho
ministerial de !ls. 166, tundado no parecer do sr. consultor
Jur1d1co. o que este atirmou, segundo nos parece, é que a em
,..
preza nao estava obrigada a dar serviço ao reclamante, isto
é, a conserva-lo trabalhando, no meio de seus outros e~prega
dos. 1sto é obvio e o proprio conselho tal não ordenou. Todavia, le-se, textualmente, no parecer do sr. consUltor que
a empreza deve pagar regularmente ao reclamante os salarios
a que ra~ j~s, por rorça do acordão recorrido.
, "tfl't.llr" . -+A (')~ saQuais sao estes sal.arios •t ~&.v ........... almeu ~oc. --~
lar1os r
,..
!eVidos desde a data da demissao, julgada ilegal pelo
acordao
...
recorrido e poristo anulada. A instauraçao posterior
do inque
..
~ito administrativo nao tem o ereito de tornar regular a df
..,
jmissão, de vês que esta se processou com. in!raçao do
dlspos·
to no art. 43 da lei n~ 5.109.
ASsim, desde que, a partir do inouerito, a empreza
N

..

.., """"

..

dia suspender o reclamante, torna-se evidente que a sua re..,
"" do parecer do Sr.
.tegraçao
importava, dentro da orientaçao
onsultor no pagamento dos salarios devidos desde a data da
demissão até a data da instauração do inquerito, isto é, de
4 de Janeiro de 1929 \&cordão de !ls. 36) a 29 de agosto de
1933.
•

o julgamento do incuerito nada tem a ver com o cum-

- 2 -

pr1mento do despacho ministerial.

~videntemente,

si estiver

provada a !alta, estará o reclamante dispensado, mas legalmente dispensado, a partir da data da instauração do inquer1to; si nao ror jUlgado procedente o inquerito, continuará o
IV

reclamante usufruindo, normalmente, as vantagens que lhe competem como empregado, desde a mesma data.
summa, o oue se apreende é aue a empreza continua
tergiversando, pegando-se a cumprir o ~espacho ministerial, o
Em

qual interpreta a seu modo.
A nosso ver não resta duvida sobre essa interpretação,
entretanto, para que nao continue o procedimento capcioso da em-

..

seria o caso de solicitar-se do sr. Ministro que s.EXcia.,
conhecendo da petiçao de !ls. 184, se dignasse de dec1d1r em de-

pr~za,

N

finitivo, sobre o allegado, afim de ficar este conselho.autor1zado a proceder contra a empreza, na rorma do que resolver S.EXc1a.
Rio, 20/6/1936
a) Geraldo A. Faria Baptista
1~ Adjunto do P. Geral
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• nG 11.582/1933
M. T, CONSE LHO NAC t ONA L.
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Em

obediencia ao despacho do Exmo. Sr. Ministro, no proces o nG

3.090/32, apensado, passamos a emitir o nosso ~areoer sobre o inquerito.
Este observou as "Instruções" deste Conselho. O acusado
larmente citado mas reoueou-se

B

depor e a assistiraos demais termos

lae razões expostas a fls. 26, as quais nlo elo, porem, pertinentes,
tace do supra-aludido

des~aoho.

A tls. 68, entretanto, o acusado apre-

sentou defesa, perante este Conselho.
Sobre a questio do tempo de serviço, novamente levantada pela co
mieslo de inquerito, entendemos eer ociosa nova discussãe. O as unto

t

cou definitivamente decidido no processo apensado. O proprio prontuari
a que se refere a comiselo nlo lhe abona as afirmações: dêle cons ta, é
verdade, que o acusado foi nomeado em 31 de dezembro de 1919: es s a declaração, eecr{ta por outrem que nlo o acusado, ignorando-se, outross i
si comtemporanea ou não á data de sua assinatura, está, além rl isso, deE
,
aut~izada pela nota aposta ao pe do proprio prontuario.
A acusação que pesa sobre o cobrador Pedro Afonso Tinoco Cabral

é a de haver desviado a i1nportancia de Rs. 17 &102 ~950, diferença entre
ae quantias que teria recebido da Cia. de Navegação Lloyd Brasileiro e
as que efetivamente teria recolhido aos cofres da empresa. Acrescenta

a po•taria de fls. 4 que o acusado desapareceu do serviço, não mais con
parecendo ao

escrit~rio

central, quando percebeu que o desfalque tinha

sido descoberto, deixando, assiJn, correr á revelia a apuração de sua
reeponsabilidade.
Foi ofereo da prova documental e testemunhal.
Consiste a primeira no relatorio apresentado, em 17-1-1929, pela
comi sio que fez o levantamento e exame das contas e fatur a

do LloYd

ras11eiro, no periodo d
o ~o

1 de julho de 1926 a 18 de ez e bro e 1928.
,
e acompapeça de acusaçio, e s e re1ato rl o e inoperan •

nhado, como se

oha, de d t lh

boa compulea• os p

a oGmi aio,

not ais e doe documen o e reeinnu
base oterec a, aoa e .;ao.

e s

Aceitar como verdadeiras as afiFmações dos componentes da comi são seria sem duvida fazer taboa raza da defesf do acusado, porque não
se trata, no caso, de uma pericia ou exame feito com os requi ·· itoe
usuais e necessarios que emprestam fé a tais átos.
~uanto

á prova testemunhal, verifica-se, em relação ao segundo el e

mento do desfalque, isto é, a falta de recolhimento das quantias recebidas, que nada de COiiLCludente declar8lll os empregados inqueridos. !.toetram-se estes sabedores de fátds por assim dizer acidentais, sendo

omissas quanto ás circumstancias em que se teria operado a falta de re·
colhimento das quaQtias recebidas do Lloyd Brasileiro. Esta teri
purada pela comissão cuJo relatorio acima examinamos. Nesta
pois, a prova do inquerito se produz em

sido
te,

torno de um circu 1 o vicioso.

Emerge, ainda, dos depoimentos de fls. 2?, 43 e 45 uma nova acusayão, nio mencionada, aliás, na portaria inicial do inquerito.
Refere, com efeito, a testemunha de fls. 3? que, certo dia, o
acusado pretendera que a mesma tirasse novos recibos de importancias
recebidas das Ciae. Chargeurs Reunia e The Caloria Co., etc. alegando
que, tendo encontrado os primitivos errados, os rasgara, para nlo haver

complicaç~es

com a sua pessôa, por ter famll1

numerosa, etc.

tranhando o pedido, a testemunha, nova no serviyo, consultára um colega, que o aconselhara a levar o ráto ao conhecimento do entio tesourei
ro, Antonio Carlos de Avelar Werneck. Este, com os empr
Inacio

os Santos ( já falecido ) e Ubaldo Bercelos,

casa, o

Jo é

o

exa~l nar

, em sua

recibos. Daí resultou a descoberta de um alcance que o tesou-

retro apressou-se em encobrir, dizendo ter obtido de um irmão do acu a·
do, em 8. Paulo, parte do dinheiro em falta, morDendo aí o incidente.
As testemunhas de fls. 43, - o colega a quem a anterior oonsul
ra -, e de fl • 45, - o empregado que auxiliara a verifica ão em casa
do tesoureiro, - confin1am o depoimento acima resumido.
Mas, o tesoureiro' Werneck, que tomou parte tão extranha no fáto
acima aludido, mantendo-o em sigilo e declarando á testemunha de fl •
43 q1
que

nio podia respon

bilissr o acu

do por uma cobran;

de recibos

or motivos de caro lhe havia con i lado, foi mais tarde reconheci-
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do culpado de um desfalque de quasi dusentos contos de reis, só não
sofrendo as consequencias penais desse delito por haver prescrito a
açio penal.
Ora, esse fáto contribui ainda mais para comprometer as acusa~ões

que pesam sobre o cobrador Pedro Afonso
Obaca~o

Tino~o

Cabral.

como é o inouerito, quer quan o á materialidade, quer

quanto á autoria do desvio das quantias recebidas do Lloyd Brasileiro,
quantias que em todo o caso teriam deixado de ser entresues ao tesoureiro da companhia, é de se imaginar a conluslo que o

d~sfalque

por

este confessado vem lançar sobre o assunto.
Por outro lado , no que concerne ao alcance relatado pelas teste munhas de fls. 37, 43 e 45 nascem, tambem, as mate

desencont~das

con•

jeturae. Porque teria o tesoureiro encoberto o alcance ? Talvis porque
fÔsse o seu proprlo autor; talvês porque entre êle e o acusado tivesse
havido um conluio contra as rendas da companhia• talvês por mera aDmpaixio ou para evita

que a publicidade do alcance do cobrador

acabae ~

se desvendando o proprio. São indagações que o inquerito, infelizmente,
não resolve.
Resta, porem, examinar o ultimo fáto artiaulado contra o acusado.
Afirmam as testemunhas, sem di crepancia, que, logo ap6s transpirar a noticia da falta de recolhimen o das contas do Lloyd Brasileiro,
o acusado, ao envês de juet11icar-se ,

d e r a~areceu

do serviço , abandonou

as suas funções .
mbora o acusado alegue, com o documento de fls. 23 do processo
apeneado, que fôra suspenso a partir de 1 de janeiro de 1929 , torna-se
evidente, em face dos depoimentos contestes das testemunhas, que, a
partir de lS de dezembro de 1928 , pelo menos, até, admita- se, aquela
data supra ref•rida, esteve êle ausente do serviço .
Inferem daÍ as t stemunhas e a comissio de inquerito o reconhecimento tacito da sua responsabilidade.
V~s,

é uma presunçio que s6 teria a Tirtude de corroborar o

elementos de con?ioção colhidos no inquerito. Ora, como vinos, sendo
estes os mais preoa•ios, queda sem base firme a i pres ão, puramente
subjectiva, que a ausencia do acusado pudesse produzir .

- 4
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Cumpre, ainda, examinar si essa ausencia importaria, tambem, a talta grave de que cogitava o art. 67,

~

1a, aliena &• do regulamento

no

17.940.

Assim nã.o parece, todavia. Admi tindo-se que o acusado tivesse sido
de táto dispensado em 27 de dezembro de 1928, como alega a empresa e informam as teetêmunhas, torna-se evidente que o abandono nlo se teria concretizado, pela falta do lapso minino que inhere á caracterisação dessa
falta ( vide acórdlo de 21-6-1937, no proc. 16.093/36, cuja doutrina alcança a

disposi~ão

aci a citada do regul. nQ 17.940, em analogia com o

r, do dec. 0.465 ).
•
Pelo exposto , nlo obstante a grave acusação que pesa sobre o indi-

· art. 54, alinea

ciado, nio encontramos no inqueti'to elementos que autorizem a confirmaçio ou a decretação · e sua di . pensa.
Si a Egregta Camara, cujos doutos suplementos invocamos , chegar á
mesma convic9ão, caberá determinar a readmis ão efetiva do acusado, pagos os ealarioe qu _ deixou de p rceber.
o d

937.

lg AdJunto do Procunador Geral.

•
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ACCORDÃO
Proa. 11~582/33

___ eeoqilo

19. Jt.....

.

VISTOS E BELA!ADOS os autos 4eate processo em que
a Ooapaab1a BrasUeira de Portos (Ab1n11Rragão do Porto 4o Rio
de Janeiro) subme-te ao Julgamento dêste Conaelbo o iaquérito
administrativo que

te~

instaurar contra o empreaado Pedro

o a

!iao co Cabral., para apurar tal "a grave cometida em de ~embro de
1928:
Consid8ranã.o que o Julgamen'to do iaquér1 to co na-

•
tan'te distes
au"os se faz em v1rtu4e do clsspacho 4.o ar. ll1n1atro, de 18 de fevereiro de 1937, (fia. 197 verso 4o processo
nl 3;090/32, em apenao);
Qonsideraodp que a reteri4a Empresa aeuaa o seu
em:vresado Pedro Atonso !inoco Oabral de haver desT1ado a 1mportancia 4e RI 17:1021950

(de~easete

oon'tos cento e dois mil aove-

centoa e cincoen'ta reis), d1terenga ent.e as
por ê1e

aa

~antiaa

recebidas

"Oompuhia de Kaves89ão LlOJ4 Brasileiro 11 e as que

eteti~amen"e

recolheu aos

oo~es

4a Empresa acusadora, da qual

era cobrador, ta"o êase ocorri4o entre Julho 4e 1926 e De~embro
de 1928, e, ainda, que o mesmo acusado Aeaapareceu do servigo,

..

,

nao mais oomparecea4o ao escri 'torio ceRtral, quanclo percebeu que
o desfalque tinha si4o c1sscoberto, deixando, ar-sim, correr 'a revelia a apuração de sua reaponaa'~ilida4e;

,

Considerando que no 1nquer1to foram otereoWae pro·

vas documental e testemunhal, oons1stia4D a primeira no RelatÓr11
apresentado, em Janeiro 4e 1929, pela comissão QLle

te~

o levaata.

mento e exame das coa,aa e faturas 4o "LloJ4 Brasileiro", no perÍodo 4e l.l de Julbo 4e 1926 a 18 ele de r.em'Dro de 1928;

M. T, 1, C.- CON SI!LHO NACIONAL 00 T R ABALHO

Considerando que, segua4o est' esclarecido no
processo, no periAo acima indicado aa 1iraaaagões entre a Coa
panbia Brasileira de Portos e a Companhia 4e lave189ão L1o7d
Brasileiro 110ntaram a RI 694&7131445 Cseiscentos e aoventa e
quatro ooatos ae1iecentoa e trer.e 1111 e quatrocentos e quarel)
ta e cinco reis) - contas e faturas extra!Aas contra a sesu.a
4a Empresa - tendo sido paga, conforme as ver1ticagÕe• proos
tidas, somente a 111portâac1a 4e RI 544:0331744 (quiabeA1ios

e

quarenta e oi w contos trinta e .-eis ll11 . e eeteceatos e QU&

•
reata e quatro reis), ficando a pagar a 1mportanc1a
Ae

~

•••

146s679170l (cento e quareata e eeis oontos seiscentos e setenta e nove 1111.1 seteceato a e um reis);

-

-

Consi4erando que a com1.saao, entao aomeada para apurar a quem cabia a reepoàabil1dade das irre1Ular14a 4es, constatou, ao exam1nar os 'h.l.Õee 4e canhoto 4e rec1llos
da !eaouraria, que uns não estaTam Aatadoa, e, em outroa,aa

S.aportâac1as neles 4eclaradas não correspond1ala.e contas T.l,

l Y.iata aêsse tato foi solicitado ao L1o7A ara-

r1ficadas.

-

eileiro a apreaentaqao •os recibos em seu poc!.er, tendo si4o
•
notado, nao
ao# 4iTerpac1a
aas quantias pagas pela mesma

1.1

presa de DaTeiação e as recolhidas ~ !esouraria 4a OoapaBbia
Brasileira ele portoa, como tambea nas datas 48 recolhiaenw
#

e aumeroa tas contas respectiTas, e, aa1s, que todos os reo1
'boa com 1rreauJ.ari4ades eetaTam assinados pelo cobrador Pedro Afonso !inooo Cabrllj. (Petro !. Cabral) - fls. 9/11 -

o

acusado;
Conai;derando que, em virtude 4o re eul tad.o da

-

iaspegao procedlla e,

~e

ficou apuraAo um alcance em 1mpor-

tâac1a superior a Rll7:000IOOO (der.essete ooiltos 4e reis);

Cons1terando que a praTa te1temuftbal
#

,

p~o4u11-

#

da no 1aquer1to e contraria ao acusado, convindo ressaltar
que, 4e alguns depoimentos (fls.

-

27,

4J e 45) emerge uma no-

Ta acusagao de 1rrepl.ar1da4es outras praticadas pelo acusa-

2.
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-

4o, mas que nao foram aeno1onadae na Portaria 1n1o1al Co
~

1aquerlto;
Cons14eran4p que a tetesa oferecida por Pe4ro Atonao !1:nooo Qa'Dral não oonsesue, 4e forma aat1ata ~

tor1a,

4est~1r

~

as provas que contra e1 bã nos autos;

-

Çona1Aeraad9 , asaill, que nao bá, como coaol111r
p•la

reaponsa~1114ad8

4D acusado pelas 1rre1Ular14a4ea e

~

oance aenoionados, Jus,1t1caa4o-se , po1a, a sua demissão Co
eer~go,

~

pela pra11oa de falta graTe

pre~sta

em l•i;

RESOLVD4 oa aembroa da

Prime~ra

C'!Af'

..

4o Con-

selho Mao1omü. do Trabalho aprovar o 1actUirt to e autorizar a
demissão do acusado.
Rio 4e laneiro,

13 de dezembro

de 1~

JPiâ'lliati
Relator

rui

Prooura4or Geral

Publicado

DO

Diário O:tio.ial em / / P(}

(

~~

r/.,

M. T. I. C. -

CONSELHO
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TAASALHO

C!f/VP.
11 de Agpsto de 1.938.

1-1.281/38•11.582/SS.

Sr. Diretor da Coçamia Bras1le1ra de Portos

(AttliD1straQio do ,orto do R1o de Janet ro) •
Avenida Rodrigues Alves.
R1o de Janeiro.

Incluso vos remeto, para os devidos

nns, copia devidamente autenticada do accSrtão

p~

ter!. do pela Pr1 mei ra ctmara do conselho Nac1 onal do

-- de 13 de Dezembro do ano passaTrabalho, em sessao
do, nos autos do "'ocesso referente ao iMUer1 to a4lll1n1strat1 vo instaurado por essa Companhia contra o

tune1 onart. o

">edro Afonso Tinoco Cabral.

...

Atenciosas Saudaeoes

Diretor da secretaria,

1

nter1no.
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CN/VP.
11 de Agosto de 1.938.

l-1.289/38-11.582/33.

sr.

Pectro Afonso T1noco Cabral.

A/C do Sr. LU1Z Galvão.
Y'r-~ça

da Republ1ca, 229.

Rio de Janeiro.

COIIIWlico-voa, p11ra os devtdos nns,

nue a la. CAmara do Conselho NReional do Trabalho,

-

em sessão de 13 de Dezembro do ano passado, aprec1

ando os autos do processo referente ao in,uert. to -

Rdm1n1strat1vo a ,ue respondeste& na companhia Bra
s1le1ra de Portos ( Administração do Porto do Rio

de Janeiro), resolveu julga-lo procedente,

-

~ra

au-

-

torlzar a vossa dem1ssao dos serviços, pelas razoe•
consubstanciadas no aedroão publicado no "Dilirlo
nc1al" de 18 de Julho p. passado.

-

Atenciosas S&udaeoea

Diretor da Secretaria, Interino.

o-
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