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COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 
D I RECTORIA - RIO DE JANEIRO 

Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 1937.-

E C - 35.09 - G/88.37 

Illmo. snr. President do 

conselho Nacional do Trabalho 

RIO DE JANEIRO 

A COMPANHIA DOCAS DE SANTOS, d aeeôrdo -eom o artigo 11, das Instrucçoes para o 1nquer1to aam1nts-

trativo de que trata & artigo 53, do decreto nt 20.465, de 

lt de outubro de 1931, approvado por esse Conselho, se -
são de 25 de Maio de 1933, submette 4 apreciação e decisão 

d v .s • , o incluso 1nquer1 to adm1n1str t1 vo instaurado 

contra o snr. Andr-6 rnand s e Fernandes, trabalhador de 

carga e descarga desta Companh1a.4a turma nt 37, que no 

dia 12 de Junho Ultimo, aggred1u o reitor da mesma turma - . snr. Joao Gonçal v s. 

P. de! rtmento 

Pc:L/\ COI I 

M/ C. 

quer1to.-

• 
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dté .t-'ernandes e .t•ernandes 

IN UERIT .I I T rlVO 
Companhia Docas de ~ r1tos 

TOS-

~Gcus io: ~56re ~ao ao reltor da turma n~ ~7, ~nr. João Gonçalves 

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



JCCUS O: - André Fernandes e Fernandes 

ACCUS ÃO: - Aggressão ao feitor da turma 

UTUAÇ O 

INQ,UEHITO .ADMINI~T V TIVO 
Companhia Docas ue Santos 

- SANTOS -
-f;. y_ 

Aos vinte e dois dias do mês de Junho de mil novecentos e trinta 

e sete, em uma das salas do segundo andar do edificio da Superinten

dencia do Trafego dR Companhia Docas ele Santos, á prf1ça Candido Ga!

frée, em santos - local designado para se effectuarem os trabalhos 

do presente inquerito administrativo - eu, Manoel i~tonio da Silva 

Lima, secretario da Commissão de Inquerito, AUTÚO a co~nunicação do 

snr. Chefe da la. Secção e n portaria de dezesete tambem de Junho 

corrente, do Senhor Inspector Geral da Companhia Docas de Santos , que 

deu inicio ao inquerito, e a acta número um, ou ua installaç5o dos 

trabalhos, doc~1entos esses que passam a constituir as folhas números 

dois, treis e quatro destes autos . E para const r lavro este termo . 

Eu, secretario, que o dactylographei . santos, vinte e dois de Junho 

elo anno ele mil novecentos e trinta e sete . -

~ 
Secretario. 
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IG - 03.14 - D/904.37. 

PORTARIA 

Havendo chegado ao conhecimento de ta Inspecto

ria Ger l,por conrmu11cação em carta T - 03.14 - IG/1086.37, 

d~ 14 do corrente mez,ãa Divisão do Trafego, ue o Snr.An

dré Fernro1des e Fernandes, trabalhador de carga e descarga 

da turma n° 37,aggred1u a soccos e ponta-pés,ferindo-o no 
. 

N 

rosto,o feitor da mesraa turrna,snr.Joao Gonçalves,na noite 
. . 

N N de 12 do aroante,por occasiao da terminaçao do serviço do 

vapor nacional '' MACEIC" ,atracado ao annazem n° 2,aggres-
,., 

sao essa motivada pelo facto de haver o alludido feitor 
• N 

ameaçado de suspensao o referido traball1ador,porque este se 

recusara a ir buscar uma alavanca,e constituindo esse facto 

falta grave,resolvo,de accôrdo com o art 0 1° das 1nstruc

çÕes baixadas pelo Conselho Nacional do Trabalho,por por

taria de 5 de Junho de 1934,des~ar uma commissão de tres 

membros para proceder o competente 1nquerito administrati-
"' vo,commissao essa que fica assim constituida:-Presidente -

José Martins,Chefe do Escriptorio da Divisão do Trafego; 

Vice-Presidente: aldomar Pires da Costa,Chefe da Secção 

de Exacção da DiVisão do Tra.fego;Secretario - Manoel Anto

nio da ilva Lima,escripturario de 2a.classe,devendo os 

mesmos se reunirem dentro dos proxlinos cinco dias,de ac

côrdo com o art 0 2° das 1nstrucções já c1 tadas,para os fins 

de direito.-------~-~--~-------------------------------~-
Santos, 17 de Junho de 1937. 

,A·~-:-~ 
~~,c.. INSPECTOR GERAL 



lj / (J ,.. INQUERITO ADMINISTRATIVO 
/ i.. õ Companhia Docas de San o 
~ pt - SANTOS -

ACTA N~ 1, OU DA INSTALLAçÃO DOS TRABALHOS 

Aos vinte e dois dias do mês de Junho de mil nov 

e sete, pelas quinze hords, em uma das salas do 

rio da superintendencia do Trafego da Companhia Docas de Santos, á 
, ~ , 

praça candido Gaffree, em Santos, reuniram-se os cidadaos Jose Mar-

tins, ~faldomar Pires da costa e Manoel Antonio da Silva Li~, sendo 

Chefe do Escriptorio o primeiro, Chefe da Secção de Exacção o segun

do e escripturario de segunda classe o terceiro, os quaes foram de

signados pelo snr. Inspector Geral, por portaria de 17 de Junho cor

rente, para, em comn1issão e na qualidade de Presidente, Vice-Presi

dente e vecretario, respectivamente, procederem a um inquerito admi

nistrativo, na forrm da Lei, com o fim de se apurar a veracidade da 
-accusaçao que pesa sobre o trabalhador da turma n~ 37, da Superin-

-tendencia do Trafego, snr. André Fernandes e Fernandes, accusaçao es-

sa decorrente de t11m communicação dirigida á Superintendencia do Tra

fego pelo snr. Chefe da lB. Secção e encaminhada á Inspectoria Geral 

da mesma companhia, segundo a qual o 1ndig1tado aggrediu o feitor da 

turma n~ 37, onde exercia suas funcções. O Snr. Presidente, depois 

de haver mandado lêr a referida portaria, declarou installados os 

trabalhos e mandou que se solicitasse á Superintendencia do Trafego 

da Comparmia Docas de Santos a cessão das communicações de serviço 

relativas ao assumpto, o que foi feito immed1atamente, ficando em 

poder da comrnissão a communicação la./500, e que se citasse, como 

testemUilhas naturalmente indicadas, para deporem no 1nquerito, seis 

dos companheiros de tunna do indiciado e o funccionario encarregado 

do serviço que executavam, a saber: Alfredo Alves Carvalho, Antonio 

Abreu Ribeiro, Antonio Souza Carvalho, Antonio Pinto Farias, Antonio 

Gouvêa, Carlos Hodrigues Gouvêa e A.rgino Pinto, este conferente de 

segunda classe. Designou, a seguir, o dia vinte e quatro de Junho 

corrente para, no mesmo local, ás vinte horas, se iniciarem os traba

lhos de inquirição. o mesmo Snr. Presidente determinou m~s o seguin-
... , 

te: - que ao accusado fosse feita a necessaria intimaçao, na forma da 

Lei , dando-se-lhe uma segunda via do respectivo instnrraento e exigin

do-se-lhe a apposição do seu "sciente" na primeira via; que no pro-



. o 

prio instrumento de intimação se 

da faculdade que lhe assiste de 

do Syndicato a que pertencer; e que cada llina das testemunhas indicadas 

fosse t ambem intimada, com vinte e quatro horas 'de ar1tecedencia sobre 

a data prefixada para as inquiriçÕes. Por ultimo, o Snr. Presidente 

designou ainda o snr. Eduardo Tirlone, tambem funccionario da Compa-
-nhia Docas de santos, pard levar a effeito as intimaçoes e quaesquer 

outras diligencias que se fizerem necessarias no decorrer do inquéri

to. Nada mais havendo a tratar, o snr. Presidente declarou encerra

dos os trabalhos, pelo que, eu, Manoel Antonio da Silva Lima, secre

t ario, lavrei a presente acta que, lida e achada conforme, vae assi

gnada por todos os membros da Commissão. Feita e assignada em uma 

das salas do edificio do Escriptorio da Superintenéencia do Trafego 

da Companhia Docas de Santos • 

... .. 

Secretario • 
• 



,I 

y 

JUNTADA 

Ill(lUEIRTO JWMllli~Ifr; 
Comparmia Docas de Santos 

- SJ\tiTOS -

certifico que nesta data juntei aos presentes autos, em original, 

os instrumentos de intimação expedidos pelo snr. Presit.ente ao accusa

do e ás testemunhas, passando ditos documentos a constituir as folhas 

números oito, nove, dez e onze deste processo. - .santos, 22 de Junho 

de 1937.- ~~~ 
Zecretario • 

.. 
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INSTRUMENTO DE INTIMAÇÃO 

IN(~UEHITO ADMIHISTHATIVO 
COMPAlHI DOCAS DE SANTOS 

- SANTO -

o cidadão José Martins, na qualidade de Presi Commissão 

de Inquerito nomeada pelo Exmo. Snr . Inspector Geral da Companhia 

Docas de Santos, raz saber, pelo presente, que o cidadRo André Fer

nandes e Fern ndes fica intimado a comparecer no dia vinte e quatro 

de Junho de mil novecentos e trinta e sete, ás vinte horas, no se

gundo andar do edificio do Escriptorio da Superintendencie do Trate

to da Companhia Docas de Santos, á praça Candido Ga!frée, nesta ci

dade, nos termos do artigo terceiro e seguintes das Instrucções ap

provadas pelo Conselho Nacional do Trabalho para a instauração do 

inquerito administrativo de que trata o artigo cincoenta e treis dos 

Decretos números 20 .465 de um de Outubro de mil novecentos e trinta 

e um e 21.081 de vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e 

trinta e dois, afim de ser interrogado e ouvido em audiencia no in

querito administrativo iniciado pela portaria de dezesete de Junho 

corrente, do Senhor Inspector Geral da Companhia Docas de antos, e 

installado conforme acta número um - documentos que passam a ser 

transcriptos para que por elles o intimado fique sciente do facto a 

apurar, dos nomes d s testemunhas e do direito que tem, de fazer-se 

acompanhar por advogpdo seu ou de ser assistido pelo a vogado ou re

presentante do Syndicato a que pertencer: - "PORTARIA - Havendo che

~do ao conhecimento desta Inspectoria Geral, por cornmunicação em 

carta T - 03.14 - IG/1086.37, de 14 do corrente mês, da Divisão do 

Trafego, que o nr. André Fernandes e Fernandes, trabalhador de car

ga e descarga da turm'l nc: 37, aggrediu a soccos e ponta-pés, ferin

do-o no rosto, o feitor da mesma turma, Snr. João Gonçalves, na noi

te de 12 do andante, por occasião da terminação do serviço do vapor 

nacional " MACEIÓ ", atracado ao arrnazem n~ 2, aggressão essa motiv -

da pelo facto de haver o alludido feitor ameaçado de suspensão o re

ferido trabalhador, porque este s.e recusar'd a ir buscar uma alavanca , 

e constituindo esse facto f lta grave, resolvo, de ccôrdo com o art~ 

l~ das instrucções baixadas pelo Conselho Nacional do Trabalho, por 

portari de 5 de Junho de 1934, designar urna conmlissão de tres membros 



para proceder o competente inquerito administrativo, 

que fica assim constituida:-Presidente - José Mart] 

ptorio da Divisão do Trafego; Vi2~-Presidente - Waldomar Pires da 

costa, Chefe da Secção de Exacção da Divisão do Trafego; secretario -

Manoel Antonio da Silva Lima, escripturario de 2a. classe, devendo 

os mesmos se reunirem dentro dos proximos cinco dias, de accôrdo com 

·o art~ 2~ das instrucçÕes já citadas, para os fins de direito. - san

tos, 17 de Junho de 193?. - (a) Victor de Lamare, em exercicio de 

Inspector Gere- 1." - "ACTA NC: 1, OU DA INSTALLAçÃO DOS T.RAB.ALHOS - Aos 

vinte e dois dias do mês de Junho de mil novecentos e trinta e sete, 

pelas quinze horas, em uma das salas do edificio do Escriptorio da 

Superintendencia do Trafego da Companhia Docas de Santos, á praça 
# .. # 

Candido Gaffree, em santos, reunirrun-se os cidadnos snrs. Jose Mar-

tins, v~aldomar Pires da Costa e Manoel Antonio da Silva Lima, sendo 

Chefe do Escriptorio o primeiro, Chefe da Secção de Exacção o segun

do e escripturario de segunda classe o terceiro, os quaes foram de

signados pelo snr. Inspector Geral, por portaria de 17 de Junho cor

rente, para, em cormnissão e na qualidade de Presidente, Vice-Presi

dente e Secretario, respectivamente, procederem a um inquerito admi

nistrativo, na forma da Lei, com o fim de se apurar a veracidade da 
-accusaçao que pesa sobre o trabalhador da turma n~ 37, da uperinten-

# -dencia do Trafego, snr. Andre Fernandes e Fernandes, accusaçao essa 

decorrente de uma communicação dirigida á Superintendencia do Trafe

go pelo Snr. Chefe da la. Secção e encamitillada á Inspectoria Geral 

da mesma Companhia, segundo a qual o indigitad.o aggrediu o feitor da 

turma nc: 37, onde exercia suas funcçÕes. o Snr. Presidente, depois 

de haver mandado lêr a referida portaria, declarou installados os 

trabalhos e mandou que se solicitasse á Superintendencia do Trafego 

da Companhia Docas de Santos a cessão das communicaçÕes de serviço 

relativas ao assumpto, o que foi feito immediatamente, ficando em 

poder da commissão a communicação la./500, e que se citasse, como 

testemunhas naturalmente indicadas, para deporem no 1nquerito, seis 

dos companheiros de turma do indiciado e o funccionario encarregado 

do serviço que executavam, a saber: Alfredo Alves Carvalho, Antonio 

Abreu Ribeiro, Antonio Souza carvalho, Antonio Pinto Farias, Antonio 



_, I 

Gouvêa, Carlos Rodrigues Gouvêa e Argino Pinto, es 

segw1da classe. Designou,a seguir, o dia vinte e de Junho cor-

rente para, no mesmo local, ás vinte horas, se iniciarem os trabalhos 

de inquirição. o mesmo snr. Presid.ente determinou mais o seguinte: -

que ao accusado fosse feita a necessaria intimação, na fórma da Lei, 

dando-se-lhe uma segunda via do respectivo instrumento e exigindo-se

lhe a apposição do seu "sciente" na primeira vi&; que no proprio ins

trumento de intimação se desse sciencia ao mesmo accusado, da facul

dade que lhe assiste de apresentar-se com advogado seu ou do Syndica

to a que pertencer; e que cad~ uma das testemunhas indicadas fosse 

tambem intimada, com vinte e quatro horas de antecedencia sobre a da

ta prefixada para as inquiriçÕes. Por ultimo, o snr. Presidente desi

gnou ainda o snr. Eduardo Tirlone, tambem funccionario da Companhia 

Docas de Santos, para levar a effeito as intimações e quaesquer ou

tras diligencias que se fizerem necessarias no decorrer do inquerito. 

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

trabalhos, pelo que, eu, Manoel Antonio da Silva Lin~, .secretario, 

lavrei a presente acta que, lida e achada conforme, vae assignada . 

por todos os membros da Commissão. Feita e assignada em uma das sa

las do edificio do Escriptorio da Superintendencia do Trafego da Com

panhia Docas de santos. Santos, 22 de Junho de 193?. - (a) José Mar

tins, Presidente; Waldomar Pires da Costa, Vice-Presidente; Manoel 

Antonio da Silva Lima, Secretario."---------------------------------

Mando, pois, que dito intimado lance o seu usciente" na primeira .. 
via deste instrumento, sob a data e com assignatura, e se nao o fizer 

I ... fllll , 

por nao querer ou nao saber, sera isso certificado pelo encarregado 

da d111gencia . Cumpra-se . santos, 22 de Junho de 193?.-

~ 
S.wd • 

cJIJ//?4Y ~{;t~r~ Õ!3~ 
~ftafr '~4?/4~~~ 



INSTRUMENTO !lli INTIMAçÃO 

INCtUERITO 1 UJ!1IUIJ'l'HAT VO 
CompanhiA Docas d Sa os 

- SMI 

- ~ o cidadao Jose Martins, na qualidade de Pre 

de Inquerito nomeada pelo Exmo. Snr. Inspector Geral da Companhia 

Docas de santos, faz saber, pelo presente, que os cidadãos Alfredo 

Alves Canrdlho, Antonio Abreu Ribeiro, Antonio Souza Carvalho, An

tonio Pinto Farias, Antonio Gouvêa, Carlos Rodrigues Gouvêa e Argi-

no Pinto, ficam intimados a comparecer, no dia vinte e quatro de 

Junho de 1937, s vinte horas, no segundo andar do edificio do Es

criptorio da ~uperintendencia do Trarego da Companhia Docas de san

tos, á praça candido Gafrrée, nesta cidade, afim de serem interroga

dos e ouvidos, como testemunhas naturalmente indicadcs, no inquerito 

administrativo iniciado pela portaria de 17 de Junho corrente, do 

snr. Inspector Geral da companhia Docas de santos, em que figura, 

como accusado de aggredir o reitor da turma n~ 37, snr. João Gonçal-
- , ves, o trabalhador da mesma turma, da Divisao do Trafego, Snr. Andre 

Fernandes e Fernandes. 

Mando, pois, que ditos intimados lancem o seu "sciente'' neste ins

trumento, sob data e com assignatura, e si não o fizerem, por não 

quererem ou não saberem, será isso certi!icado pelo encarregado das 

diligencias. Cumpra-se. Santos, 22 de Junho de 1937. 

~ 1 ~· ~~f./f./T~Lr/ 
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Aos vinte e quatro dias do mês de Junho do 

~ ·/. -
Iri<~UEHITO lillMirJIST 
ComapnhiD Doe s 

- S1\W 

1 novecentos 

e trinta e sete, pelas vinte horas, em uma aas salas do segundo anctar 

do edificio do Escriptorio da Superintenuencia d.o Trafego da Companhia 

Docas de santos, á preça Candido Gaffrée, em Santos - local designado 

para se effectuarem os trabalhos do inquerito administrativo iniciado 

pela portaria de dezesete de Junho c·orrente, do Senhor Inspector Geral 

da Companhia Docas de Santos - presentes os cidadãos José llllartins , Ual

domar Pires ua Costa e Manoel Antonio da Silva Lima, membros nomeados 

para constrituirem a respectiva commissão de Inquerito, mandou o pri

meiro, na qualidnde de Presidente, que se iniciassem os serviços de 

inquirição do accusado e das testemunhas, bem como a vict1ma, e que 

o Secretario, para isso, apregoasse os nomes dos mesmos, o que foi fei

to, comparecendo o accusado , Senhor André Fernandes e Fernandes, tra-
~ ~ 

balhador da turma numero trinta e sete, da Divisao do Trafego, e as 

testemunhas senhores Alfredo Alves de Carvalho, Antonio Abreu Ribeiro, 

Antonio Souza Carvalho, Antonio Pinto Farias, Antonio Gouvêa, Carlos 

Rodrigues Gouvêa e Argino Pinto, este conferente de segunua classe e 

ps demais companheu·os de turma do accusado, sendo o primeiro ajudante 

de feitor. Ordenou o Senhor Presidente, em seguida, que se tomasse em 

auto a quülificação do accusaao e por termo as respectivas declara-
... 

çoes, bem como que, por assentada e em separado, fossem ouvidas as r 

testemUnhas, cada uma de per si - tudo em original e no proprio acto 

das inquiriçÕes. Como neru1uma outra disposição preliminar houvesse a 

tomar, eu, t1anoel Antonio da Silva Lima, secretario, lavrei a presente 

acta que, lida e achada conforme, vae assignada por todos os membros 

da cormnissão. Feita e assignada em uma das salas do segundo andar do 

edificio do EScriptorio da ~uperintendencia do Trafego da Companhia Do

cas de santos. -santos, 



-AUTO DE QUALIFICJ ÇAO 

AOs vinte e quatro dias do mês de Junho do an 

e trinta e sete, no local designado em a acta número um, onde se acha- ' 

vam reunidos os membros da Cornmissão do presente inquerito administra

tivo, compareceu o indiciado Snr. André li ernam es e Fernallies, para 

ser qualificado, o qual, ao ser interrob~do sobre os detalhes citados 
- ~ -no art~ 6~ das instrucçoes em vigor para a instauraçao do inquerito 

administrativo a que se refere o art~ 53 dos Decretos ns. 20.465 de 

1~ de Outubro de 1931 e 21.081 de 24 de Fevereiro de 1932, respondeu 

como a seguir se menciona: 

QUAL O SEU NOME ? - AND'Rt FERN.AND:ES E FERNANDES 

QUAL A SUA NACIONALIDADE ? - Hespanhola 

QUAL A SUA NATURALIDADE ? - Goyan 

QUAL A SUA IDADE ? - Trinta e cinco annos 

QUAL O SEU ESTADO CIVIL ? - uOlteiro 

QU JJ A SUA FILIAÇÃO ? - André Fernandes e IPernandes, falle
cido, e D. Leoncia Fernandes Marti
nez. 

QUAL A SUA PROFISSÃO ? - Portuario, trabalh dor de carga e 
descarga, com qu torze annos de ser
viço. 

QUAL A SUA rlESI!JENCIA ? - Rua A:avier da Silveira, n~ 105 

SABE LER E ESCRl!.VER ? - Sim. 

Nada mais lhe foi perguntado, quanto á sua qualificação. Lido e a

chado conforme este uto, vae elle assignado por todos os membros da 

cormnissão e pelo indiciado. Feito e assignado em uma das salas do se

gundo andar do edificio do Escriptorio da Superintendencia do Tratego 

dfl companhia Docas de Santos. - santos, 24 de Junho de 1937. 

- Presidente 



TERMO DE DECLARAÇÕES 

Aos vlnt e e quatro dias do mês de Junho do 

e trinta e sete, pelas vinte horas, em umA das salas do segundo andar 

do edificio do Escriptor1o da Superintendencia do Trafego da Companhia 

Docas de santos - local designado para se effectuarem os trabalhos do 

presente inquerito - o~cle se a~avam reunidos os membros da Commissão, · 

compareceu o snr. Andre Fernan e Fernandes, trabalhador da turma n~ 

37, da Divisão do T fego~~ eiro, com trinta e cinco annos de ida

de, hespanhol, na l lrJJilaoyan e coro quatorze annos de serviço. Inter

rogado pelo snr~c ~~ente sobre o que poderia alle~r em seu favor, 

quanto ao fac{~~ue deu origem ao presente inquerito, respondeu que ao 

ser ransf~o para a turms onde emprega a sua actividade actualmente 

o r. t~~~~sa mesma turma, Snr. João Gonçalves, procurou obter infor-

~ sobre o procedimento delle depoente com o ajudante de feitor de 

\. ~ffl e saraiva, que servia na turrra do fei t.or de nome Manoel Oliveira 

ll ~tJisoares, vulgo "Maneco Cachaça"; que essas informaçÕes, certamente at-

dV' tribuindo a elle depoente más qualidades, influíram para que se inici

asse contra elle uma série de persiguiçÕes, que reputa injustificadas, 

por ter sido sempre cumpridor dos seus deveres; que no dia doze do mês 

corrente (Junho) pelas vinte horas da noite, já concluídos os traba

lhos de carb'8 no vapor nacional "MACEIÓ", no qual se occupava a tunna 

a que elle depoente pertence, o feitor Gonçalves, designou-o para con

duzir os encanamentos de ligação do guindaste hydraulico que esteve o

peramlo nesse navio; como parecesse a elle depoente, não lhe caber o 

desempenho dessa incumbencia, deixou de cumprir a ordem recebida, pelo 

que o citado feitor o suspendeu do exercicio das tuncções; que ao re

tirar-se teve occasião de dizer ao feitor que para o serviço que elle 

depoente devia executar designasse os seus protegidos e como a respos

ta do alludido feitor envolvesse pessoa da familia delle depoente, pes-
.. 

soa essa que nao foi injuriada, perdendo a calma aggrediu· o alludido 

feitor empenhando-se com elle em luta corporal; que não houve interven

ção de qualquer pessoa para evitar o facto que originou a suspensão del

le depoente. Nada mais declarou nem lhe foi perguntado, pelo que, eu, 

Manoel Antonio da Silva Lima, secretario, encerrei o presente termo que, 

lido e achado conforme, vae assignado por todos os membros da Comm1ssão 



e pelo indiciado. Feito e assignado em uma das 

Companhia 

Docas de santos. - santos, de 1937. 

o Indiciado 



I , 

Aos vinte e 

e trinta e sete, 

Superint end e 

J\SSENTAD 

do mês de Junho do anno 

salas do segundo andar do Escript o rio da 

Docas de Santos, onde se a

nomeada par o presente in-

ccusado, deu-se inicio ao interrogatorio 

neste processo, confonae a seguir se dis-

la. testemunha 

ALVES DE CARVALHO, com trinta e cinco annos de idade, portu-

de Vil la leal, cas do, feito r ajudante da turr # numero 

trinta e sete da Divisão do Trafego da Companhia Docas de Santos , com 

dezesete annos de serviço, residente á rua Braz Cubas número cento e 

· u setenta e seis, sabendo assignar o seu nome. - Interrogddo sobre se 

estava disposto a só dizer a verd de, respondeu nffirna ti var1ente. Per-

guntandp-se-lhe se conhecia 11.naré :B,ernanues e Pernandes, presente ao 

acto, respondeu que sim, que o conhecia como um dos trabalhadores da 
... 

sua turna. Interrogado quanto ao que poderia dizer sobre a accusaçao 

de aggressão ao feitor Snr. João Gonçalves, que pesa sobre o snr. An

dré Fernandes e FertBndes, respondeu o seguinte: - que pelas vinte ho

ras, ao concluir-se as operações do vapor nacional "MACEIÓ .. , atracado 

em !rente no armazem número dois, o feitor dessa tunnn, entre outros 

trabalhadores, designou o Snr. André lt,ernandes e l',ernancles para a con

ducç~o dos canos empregados na installação do guindaste hyclraulico; 

que o citado snr. André Fernandes e Fernandes recusando-se a cumprir 

a detennincção dada, teve ainda occasino de retrucar ao alludido fei-
... 

tor que para a execuç o do serviço determinado, designasse elle fei-

tor os seus "capangas"; deante da attitude assumida pelo alludiclo tra

balhador, o feitor, contestando a resposta que lhe havia sido dada,na 

qual salientara não possuir"capangas", suspendeu do trabalho o alludido 
~ ... ... 

operario ate ulterior deliberaçao do Chefe da Secçao respectiva; que 

André Fernandes e lt,errJandes, declarando que nao se entencleria com Che

fe algum, élV"dnçou para o feitor cora elle se er penhancto em luta corpor'dl 



I 

. " 

... . 

luta essa assistida por quasi todo o pessoal da turm 

uma espécie de cordão para evitar qualquer interve 

elle ê epoente, o empregado Argino Pinto e o feitor 

- /; · ~-

i tosa; que 

turma número 

treis, de nome Silva, tentaram evitar e mesmo separar essa luta, sendo 

no entretanto, quer elle, quer as pessoas já apontadas, impedidas de o 

razer pelo pessoal da propria turma; que um estivador, cof!l ftmcçÕes de 

contra-mestre da Companhia carbonifera, embora tambem obstado de promo

ver a cessação dessa luta, conseguiu, depois de amea~r os que tentavam 

impedir a sua intervenção, levar a effeito a apaziguação dos unimos al-
, ... 

tercados, separando o feitor do trabalhador, ja entao com o auxilio de 

um trabalhador da tunna número quarenta e nove, de nome Antonio Abreu 

Ribeiro. Nada mais declarando nem lhe sendo perguntado, eu, Max1oel An

tonio da Silva Lima, secretario, encerrei este termo que, lido e acha

do conforn1e, vae assignado pelos membros da Corrunissão e pelo indiciado. 

- santos, 24 de Junho de 

2a. TESTEMUNHA 

ANTONIO GO~, com vinte a nove annos de idade, português, natural 

de Porto da Cruz, Ilp.a da Madeira, c sado, trabalhador da tunna número 

dez da Divisão do Trafego da Companhia Docas de Santos, com cerca de 

nove annos de serviço, residente no Morro de são Bento , sem número, 

não sabendo lêr nem escrever. -Interrogado sobre se estava-disposto 

a só dizer a verdade, respondeu affirr~tivamente. Perguntando-se-lhe 

se conhecia André FerriDndes e Fen1an es, presente ao acto, respondeu 

que sio, que o conhecia como um dos trabalhadores da turma sob número 

trinta e sete, onde tambem trabalhava; interrogado quanto ao que pode-



ria dizer sobre a accusação de aggressão 

ves, que pesa sobre o snr. André Fernandes e Ferna 

seguinte: - que ao concluir-se o serviço de carga no apor nacional 

"MACEIÓ", que se achava em operaçÕes no arrrazern número dois, elle de

poente em companhia de dois outros t~abalhadores da mesna turma, um 

dos quaes se recorda ser o de nome José Alves, expontaneamente, pois 

nada lhe fôra detenainado neste sentido, conduziu um cano que havia 

servido na ligação do guindaste hyuraulico; que, em qua1rto se desem

perulava do serviço a que se propuzera effectuar, o trabalhador André 

Fernandes e Fernandes se empenhava em luta corporal com o feito r da 

turma onde elle depoente trabalhava sem que conheça ou possa explicar 

os motivos que determinaram esse facto; que não houve intervenção de 

terceiros no sentido ue evitar ou impedir essa occorrenciç:t que termi

nou aliás por vontade dos proprios contendores. Nada mais declarou 

nem lhe foi perguntndo, pelo que, eu, Manoel Antonio da Silva Lima, 

- ~ secretario, encerrei este tenao que, lido e achado confonae vae assi

gnado pelos membros da Comm1ssão, pelo snr. Ormindo Rodrigues Rebello, 

a rogo da testemunha, que é analphabeta, e pelo indiciado. - Santos, 

24 de Junho de 1937. -

... .. 
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/h.,f:( 
IrJC UEIUTO /WMilliST~TIVO 
Companhia Docas de Santos 

; SANTOS -

TEI~10 DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DO DIA 24 de 

JUNHO DE 1937. 

Pelo snr . Presiüente foram encerrc..dos os trabalhos c vinte e 

treis horas e cinco minutos, ficando designado o dia vinte e cinco 

do corrente, amanhã, para a continuação dos mesmos trabalhos, os 

quaes deverão ter inicio ás vinte horas, com a continuação do in

terrogatorio das testemunhas restantes. E para constar, eu, .Manoel 

Antonio da Silva Lima, secretario, lavrei o presente termo que, li

do e achado conforme, vae assignado por todos os membros da commis-
-sao. - Santos, 24 de Junho de 1937.--------------------------------

Secretnrio . 



SSENTADA 

~·~!-
IN< :UEHITO AJJA1IrJI~ .L MTIV 
Companhia Docas de c 

- SMITOS 

Aos vinte e cinco dias do mês de Junho do 

e trinta e sete, em uma das salas do segundo edificio do Es-

criptorio da Superintendencia do Trafego da Companhia Docas de Santos, 
-onde se achavam presentes os membros da Commissao nomeada para o pre-

sente inquerito, juntamente com o accus 
, ... 

nandes, deu-se 1nicio a continuaçao 

indicadas, conforme a seguir se 

va Lima, secretario, o d 

Snr. .nndré Fernandes e Fer-

rogatorio das testemunhas 

Eu, 1lanoel Alltonio da Sil-

ANTürUO DE ABREU trinta e dois annos de idade, portu-

guês, natu~~il d~/\ m do Sol, Ilha da Madeira , casado, trabé1lhador 

da turm r,mme o~~arent e nove da Di visão do Trafego da Companhia Do

com cerca de dez annos de serviço, residente no t orro 
' ... .... o, sem numero, nao sabendo ler nem escrever. - Interrogado 

I 

ava no proposito de só dizer a verdade, respondeu affirmativa-

\ ~ e. Perguntando-se-lhe se conhecia o Snr. André Fernandes e Fernan-

·,:V~ des, presente ao acto, respondeu affirmativamente, que o reconhecia 
~ , como sendo trabalhador da turma numero trinta e sete; interrogado quan-

to ao que poderia dizer sobre a accusação de aggressão ao feitor Snr. - , Joao Gonçalves, que pesa sobre o Snr. Andre ernnnd.es e li1ernandes, 

respondeu o seguinte: - que, concluidos os serviços do vapor nacional 
11MACEIÓ", em operaçÕes no armazem número dois, e nas quaes tambem in

terveio a turma a que pertence em conjunto com a do accusado, recebeu 

ordem do seu feitor para awciliar o transporte dos encanamentos utili-
-zados na ligaçao do guindaste hydraulico, ordem essa que executou; que 

nessa mesma occasião foi designado para igual trabalho o accusado Snr. 

André Fernandes e Fernandes, que sob a allegação de não lhe competir 

o desempenho de tal incumbencia, pois outro de seus companheiros o de

via razer; que essa recusa trouxe como conseqúencia o gesto do f itor 

da t un11a número trinta e sete, snr. João Gonçalves, suspendendo d.o 

trabalho o trabalhador snr. André Fernandes e Fernandes; que não assis

tiu a troca de quaesquer palavras entre o feitor da turma número trin-



ta e sete e o traoolhador indigitado, apenas, perce~....~~e •. ,~ ..... 

empenhavam em luta corporal e embora fÔsse obstado tl . pelos 

companllei ros da tunna a que pertence André Fernandes e Fernandes, in

terveio serenando os animos, o que conseguiu; que nada pode dizer quan

to aos propositos do contra-mestre da estiva em serviço tambem naquelle 

vapor, visto que na occasião em que elle depoente interviera já aquelle 

se havia retirado. o accusado, Snr. Jmdré Fernandes e FernDndes, com a 

palavra, procurou rectificar a declaração prestada na parte em que o 

depoente affirma haver intervido, pois a cessação da luta se deu de 

modo expontaneo. Nada mais declarou nem lhe foi perguntado, pelo que, 

eu, Manoel Jllitonio da Silva Lima, secretario, encerrei este termo que, 
... 

lido e achado conforme vae assignado pelos membros da Commissao, pelo 

a rogo da testemunha, que é analphabeta, e pelo 

indiciado. - Santos, 

~nrtario 

·~Vf~ ~~~~ 
Pe~ t~~temunha, por não saber lêr nem es-

d;l ~t$NÁ 1Jm~~~ 
Indiciado. 

4a . TESTEMUNHA 

CARLOS RODRIGUES GO~, com quarenta e oito annos de idade, portu

guês, natural de são Vicente, Ilha da h~deira , casado, trabalhador da 

turma número quarenta e oito da Divisão do Trafego da Companhia Docas 

santos, com cerca de dezesete annos de serviço, residente no Morro de 
~ , ~ ~ 

sao Bento, sem numero, nao sabendo ler nem escrever. - Interrogado se 

\.' 

estava no proposito de só dizer verdade , respondeu affirmativnmente . 

Perguntando-se-lhe se coru1ec1a o Snr. André Fernandes e Fernandes, pre

sente ao acto, respondeu ~ffirmativamente, por ter sido seu companheiro 

na tunna número trinta e sete, onde trabalhava na occasião em que occor-



. j '"'1')~ 
reu o facto a que se\ ~Ve~presente inquerito; 

operaçÕes o vapR?ft~~ional "MACEIÓ", atracado no 

pelas vi ff.r/Úd~', raais ou menos, o 

dois, 

~~~ Gonçalves, designou o seu companheiro, delle declaran-

que conduzisse o encanamento que havia sido utilizado na li

do guindaste hydraulico; que como o Snr. Jilldré Fernandes e Fer

des se tivesse negado a cumprir a ordem recebida, o feitor suspen-

do trabalho, depois do accusado ~er respondido que mandasse 

os seus "capang-ds"; que depois de troca de palavr'"dS entre o accusado 

e o feitor, palavras essas que elle depoente não reputa injuriosas, 

empenharam-se em luta corporal cercados pelos trabalhadores da turma 
-a que pertenceu e os quaes nao procuraram intervir para que os animas 
, - -se apaziguassem; que devido a intervençao de um estivador que nao co-
-nhece foi que se deu a separaçao dos contendores; que trabalhou na tur-

, 
ma numero trinta. e sete durante cerc de um anno e nesse espaço de tem-

. ~ po nunca soffreram, tanto elle depoente como o accusado, penalidade al

b~a applicada pelo alludido feitor, o qual, no entretanto, reprehendia 

sempre que preciso seus subordinados. Dada a palavra ao accusado, pro-
- , curou corrigir as declaraçoes do depoente n, parte em que se refere a 

recusa da execução do traoolho determinado, assin como que effectiva

nente era perseb~ido pelo alludido feitor que procurou sempre uma op

portuniüade para poder castigar elle accusado; que o ~epoente é um dos 

affeiçoados do alludido feitor, tanto que em determinada occasião, em

bora se apresentasse alcoolisado, teve pernussÜo de trabalhar. Nada 

mais declarou nem lhe foi perguntado, pelo que, eu, Manoel Antonio da 

Silva Lima, secretcrio, encerrei este termo que, lido e achado confor

me vae assignado pelos membros da Commissão, pelo Snr . Elpiuio Medei-
, 

ros, a rogo da testemunha, que e analphabeta, e pelo indiciado . - San-

tos, 25 de Junho de 1937 . 

Vice - Presidente 

~~~·~~ 
Secretario 



-
~~~ 

~;i~~:~~2zm 
es-

·Indiciado. 

5a • TESTI!MUNHA 

i\HTONIO NNTO DE J?J lUA, com quarenta de idade, portu-
~ N 

gues, natural de ~ao Gonçalo, Ilha da A~deira, casodo, trabalhador da 

turma nillnero vinte e dois da Divisão do Trafego da Compmlhia Docas de 

Santos, com cerca de oito annos de serviço, residente no ·Morro de são 

Bento, sem número, sabendo lêr e escrever. Pers~tado se estava dispos

to a só uizer a verdade, responueu affirmativamente. Interro~do sobre 

se coru1ecia o Snr. André Fernandes e Fernandes, presente ao acto, res

pondeu que sim, por ter sido seu companheiro nn turma nÚMero trinta 

e sete, onde trflbalhava na occasião em que se a.esen:tol~r8m os factos 

conseqúentes do presente inquerito; interrogado sobre o que poderia di-

~ · zer sobre a 8ccusação de aggressão ao feitor Snr. João Gonçalves, que 

pesa sobre o Snr. André Fernames e Fernandes, responcteu o seguinte: 

que acabados os trabnlhos do vapor em que essa turma se occupava, no 

pateo entre os armazens dois e treis, pelas vinte e uma horas, mais ou 

menos, o feitor da turma designou o conpanheiro delle depoente, snr. 

André Pernandes e },ernnna.es, para o transporte do encanarrento que ser

vira na ligação do guindaste hydraulico; que o Snr. André l.Pen1andes e 

Fernandes tendo-se recusado a cumprir a ordem que lhe havia sido ctada 

sob o pretexto de que desse trabalho se devia incumbir outros compa-

.nheiros delle, foi suspenso pelo alludido feitor, provocando esse ges

to, depois de troca de palavras, o conflicto em que se envolveu o ac-
-cusado e o feitor da turma em que trabalhava; que nao houve a interven-

... 
çao de quD.lquer dos trabalhadores da turma no sentido de separar os 

contendores, gesto esse tomado no entretanto por um estivador cujo no

me ignora; que trabalhou na turma número trinta e sete durante treis 

annos e que o feitor de nome João Gonçalves tinha por habito perseguir 

os seus subordinados; que esse feitor, uma ou outra vez, se apresenta

va alcoolisado ao serviço. o accusado com a palavra affinna que não 



... 

houve intervençao alguma de extranhos na contenda. 

do nem lhe sendo perguntado, eu, Manoel Antonio da 

tario, encerrei este termo que, lido e acl1ado confonne, vae assignado 

pelos membros da Commissão, pela testemunha e pelo indiciado. - San

tos, 25 de Junho de 193?.-

Indiciado 

6a . TESTEMUlJHA 

ANTONIO SOtrlA CAHVALIIO, com trinta e oi to annos de idade, português, 

natural de Faial, Ilha da Madeira, solteiro, traballlador da turma núme

ro vinte e seis da ivisno do Trafego da Companhia Docas d~ Santos,com 

cerca de oito annos de serviço, residente á Ilun Carvalho de endonça, 

número quinhentos e noventa e treis, não sabendo lêr nem escrever . -

Perguntado sobre se estava disposto a só dizer a verdade , respondeu 

nffirmativamente, assim como que conhecia o Snr. André Fernandes e Fer-
, 

nandes como um dos trabalhadores da turma numero trinta e sete em que 

elle depoente ta.LlbeJ,l prestava a sua actividade na occasião eru que se 

dese11ro1ararn os factos origina rios do presente inqueri to . Perguntado 

quanto ao que poderia dizer sobre a accusaçao pela qual responde o Snr . 

André Fernandes e Fernandes, declarou o seguinte : que o depoente, ao 

concluir o serviço de que se occupava no vapor nacional "MACEIÓ" , atra

cado ao armazem número dois, pelas vinte e uma horas,mais ou menos , te-. 
ve necessiüacle de afastar-se do local em que se encontr'dvam os demais 

companheiros de turma para tomar água e não assistiu, por isso , á ocor

rencia havida entre o accusado e o feitor Snr . João Gonçalves . penas 
-observou que ambos se empenhavam em luta corpornl; que pela intervençao 



.. . 

. ~ 

de pessoa que elle depoente pensa pertencer á estiva, 

dores separados; que era habito do feitor perseguir seus 

subordinados, conforme teve occasi8o de observar durante os seis an

nos em que serviu nessa turma sob as ordens do feitor snr. João Gon-

ç lves. Dada a palavra co accusado , o mesmo decl rou que nada tinha a 

dizer. ria da mais declarando nem lhe senüo perguntado, eu, Manoel Anto

nio da Silva Lima, secret rio, encerrei este termo que, lido e achado 

conforme, V< e assignado pelos membros da Comrlissão, pelo Snr. Elpidio 
I Medeiros, a rogo da testemunha, que e analphabeta , e pelo inuiciado. 

- Santos, 25 de Junho de 1937.-

.Secretario 

-~ r~·-~ ~e-&.~ 
F;lar testemunha, por não saber lêr 

cr{J,adzt;eg;;;~~ ~4'l~J-1prk 
Indiciado • 
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. ~1-
INQ.UEIUTO ADMINIS iTIVO 
companhia Docas de Santos 

- SANTOS -

TElTh10 DE ErJCERRAMENTO D_O_S TRABALHOS =-DO-'-'"-.::.:.::...=• 

Pelo Snr. Presidente foram encerrados os trabalhos ás vinte e 

duas horas e cincoenta minutos, ficando designado o dia trinta do 

mês corrente, para a continuaç~o do interrogatorio das testemunhas 

restantes, ás vinte horas. E para constar, eu, Manoel J\!ltonio da 

Silva Lima, secretario, lavrei o presente termo que, lido e achado 

conforme, vae assignado por todos os membros da commissão. - santos, 

~5 de Jurmo de 1937. ----------------------------------------------

Secretario. 



~·~-
Im~UEHITO ~I~ISTRA. IVO 

companhia Docas de Sa tos 

ASSENTADA 

Aos trinta dias do mês de Junho do anno de mil 

e sete» em uma uns salas do segundo andar do edi 

- SANTO 

Escriptorio 

da Superintendencia do Trafego da Companhia Docas de Santos, onde se 

achavam presentes os membros da Comraissão nomeada para o presente in

querito, juntamente com o accusado, Snr. André Fen1ana.es e :B,ernandes, 

deu-se inicio ao interrogatorio da testemunha restante, conforme a se

guir se discrimina. Eu, 11anoel A.ntonif da Silva Lima, secretario, da-

ctylogFdphei. Á"_f)!l 
?a ~IA 

... ARGINO PINTO, com t~t nnos de idade, brasileiro, natural de são 

Sebastião, Estado de ~~aulo, casado, conferente de segunda classe 

da Divisão ~o da companhia Docas de santos, com cêrca de treze 

ann de residente á Rua Dona Luiza Macuco número duzentos e 

lêr e escrever. Interrogado sobre se . ., 
1 

c a disposto a só dizer a verdade, respondeu affim~tivamente. Per-

~ • tanc .. o-se-lhe se conhecia o senhor André i'ernandes e Fernandes, res-
-.. .... , 
põ.pdeu que sim, que o reconhecia como trabalhador da turma numero trin-, -ta e sete; interrogado quanto ao que poderia dizer sobre a accusaçao 

- -de aggressao ao feitor senhor Joao Gonçalves, que pesa sobre o senhor 

André Fernandes e Fernandes, aqui presente, declarou o seguinte: que 

como assistente ao carregaroonto de mercadorias em um vapor da compa

nhia Carbonifera, cujo nome não se pode recordar no momento, teve a op

portunidade de presencear o facto que deu causa ao presente inquerito; 

que terminados os trabalhos de embarque pelas vinte horas, mais ou me

nos, o feitor da tunna número trinta e sete designara o trabalhador de 

nome André FerriDndes e Fernandes para que desempenhasse serviço que 

lhe fôra ordenado pelo alludido feitor; que deante da recusa formal do 

alludido operaria, foi o feitor obrigado a suspender do trabalho até 

nova deliberação do respectivo Chefe da Secção; que como o trabalhador 
, , "' Andre Fernan,es e Fernandes, ja citado, nao se tivesse conformado com 

a penulidade que lhe fÔra applicada, em revide, aggrediu o feitor da 

turma empenhando-se com elle em luta corporal, luta corporal essa que 

foi assistida pelos trabalhadores componentes da turma número trinta e 

sete, que procurarm, isolando os contenuores, evitar intervenção pac1-



., 

fica; que deante dessa attitude dos operarias 
,. 

cerco tre da estiva do navio já alludido conseguiu, depoi 

feito, e até mesmo pela violencia, separar e evitar o roseguimento da 

luta já a esse tempo prestes a se degenerar em conflicto com a inter

venção de trabalhadores de outra turma, turrna esna de nill1ero quarenta 

e nove,que auxiliava tambem o serviço do citado vapor; que no exercicio 

das suas runcçÕes fez sentir ao senhor JUldré lf,ernandes e Fernandes os 

inconvenientes resultantes da a tti tude q:ue assumira, ~3encio por isso 
-desrespeitado pelo mencionado trabalhador, dahi a confirnaçao por sua 

parte da penalidade applicada pelo feitor e a condcução de ambos, fei

tor e trab&lhador, á presença do Chefe da Secção. Dada a palavra ao ac

cusado, procurou corrigir as eclarações do depoente na parte em que 

se refere á recusa da execução do trabalho determinado, assim como não 

foi por elle presenciado o inicio da disputa que teve com o feitor, a 

qual teve fim por deliberação expontanea de ambos (feitor e trabalha-

.. dor). Nada mais declarou nem lhe foi perguntado, pelo que, eu, Manoel 

1~tonio da Silva Lima, secretario, encerrei este termo que, lido e a

chado conforme, vae assignndo pelos membros da Commissão, pela teste-

munha e pelo indiciado. Santos, Junho de 193?.-

TERMO DE ENCERRJ\MENTO DOS THA.BhLHOS DO DIA 
30 DE JUNHO DE 193?. 

Pelo Snr. Presidente foi dito que, tendomterruirmdo a inquirição das 

testemunhas indicadas no presente inquerito administ~dtivo, marcava o 

praso de cinco dias, a começar desde já, conforrae o artigo oitavo das 

instrucções para o inquerito administrativo de que trata o artigo 53 



Q 

c 

o 

-
dos Decretos números 2o.465 de 1 de Outubro de 1931 e 

-Fevereiro de 1932, para apresentaçao da defesa do mes-

mo snr. Presidente foi dito mais que, de mesmas instru-
- .. cçoes, poderia o inúiciado apresentar testemunhas ate ao maximo de se-

te. Com estas determinações concordou plenamente o indiciado, declaran

do que aproveitará a faculdade de apresentar defesa escripta e usando 

tambem do direito de apresentar prove testemunhal. O ~nr. Presiuente 

designou, n seguir, o dia cinco o mês de Julho vindouro para neste 

mesDo local, s vinte horas, se continuarem os tr"d balhos do presente 

i11querito dministrativo, feito o que, declarou encerrados os traba

lhos de hoje. Nada mais foi dito, pelo que, eu, Manoel Antonio da Sil

va Lima, secretario, lavrei o presente termo que, lido e achado con

forme, vae assignado por todos. Santos, 30 de Junho de 1937.- A's vin

te e duas horas e dez minutos.-



JUNTADA 

-17·J?-
HJ"UELUTO 1\lJMI IISTHATIVO 
companhia Docas de Santos 

- SANTOS -

certifico que nesta aata juntei aos preoentes autos, por cópin, 

o seh~inte documento que passa a constituir a folha nÚL1ero 31 des

te processo: 

- um officio dirigido ao Snr. Inspector Geral da 
Companhla Docus de Santos, pelo Secretario an 
Comrnissao, solici tanc.o o fornecir:1ento e dois 
certificados, sendo um relativo ao tempo ele 
serviço e outro á folha de antecedentes do ac
cusa<lo. 

/ Santos, 1 ele Julho de 

~e::t'.-t/t:.-0~~~~~:-<...-~ 
Secretario. 
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n r QtlliBITO lillMINf S

7
TRA. TIVO 

Companhia Docas de Santos 
- SANTOS -

Santos, 1 de Julho de 1937.-

Illmo. snr. Dr. Ismael c. de Souza 

M. D. Inspector Geral da COMPANHIA DOCAS DE '1 

N e s t a 

o abaixo assignado, na qualidade de .Jecretario 

da commissão nomeada por essa DD. Inspectoria Geral, por Portaria de 

17 de Junho ultimo, para proceder a um 1nquerito administrativo com 

o fim de apurar uma accusação de aggressão que pesa sobre o snr. An-
i N 

dre Fernandes e Fernandes, trabalhador da turma n~ 37, da Divisao do 

Trafego, em conset1uencia de uma comrnunicação dirigida o v. s. em 14 

do mês p. findo, pela Divisão já referida, vem, pelo presente, soli

citar que v. s. se digne mandar fornecer-lhe, como complemento do 

processo em formação, os documentos a que se refere o artigo 11 das 

InstrucçÕes approvadas pelo Conselho acional do Trabalho pa~d a ins

tauração do inquerito administrativo a que allude o art~ 53 dos De

cretos ns. 20.465 de 1 de Outubro de 1931 e 21.081 de 24 de Feverei

ro de 193 , a saber: 

1) - um certificado do tempo de serviço do accusado; 

2) - um certificado relativo ' folha de antecedentes 
dQ mesmo accusaao, com todos os louvores e puni
çQes, interrupçoes de serviço, faltas e exonera
çoes. 

apresentar a r. S. 

Sem outro objecto, usa da opportuniclade para 

Respeitosas SaudaçÕes 

(a) Manoel A. da Silva Lima 

Secretario. 



ACTA N<! 4 

,-4 ·)J--
IIJQ UEHITO 1 illM/f lrSTRA TIVO 
companhia Docas de San s 

- SA!ITOS -

Aos cinco dias do mês de Julho do anno de mil novec 

e sete, pelas vinte horas, em uma das salas edi-

ficio do Escriptorio do Trafego da Companhia Docas de ~antos, é pra

ça cancido Gaffrée, em Santos - local designado para se effectuarem 

os trabalhos do inquer1tonadm1nistrat1vo iniciado pela portaria de 

dezesete de Junho ultimo, do snr. Inspector Geral dé! Companhia Docas 
- , de Santos, onde se achavam reunidos os cidadaos Snrs. Jose 1~rtins, 

Waldomar Pires da costa e Manoel Antonio da Silva Lima, membros nomea

dos para const1tu1rem a respectiva Cornmissão de Inquerito, compareceu 

o accusado, Snr. André Fernan~es e Fernandes. o Snr. Presidente de

clarou que, terminando hoje o praso legal estabelecido para a apresen

tação da defesa do accusado, solicitava-lhe a entrega do documento 
-que porventura tivesse escripto nesse sentido, assim como a indi caçao 

dos nomes das testemurmas de defesa, se de facto pretendesse apresen

tar tambem prova testemunhal. Deante disso o accusado disse que nenhu-
- , 

~ o ma defesa escripta queria apresentar, nao prescindindo, porem,do di-

reito de apresentar prova testemunhal, indicando, assim,o nome das su

as testemunhas, que são: Bercilio Corrêa Bomfim, Odilon José de Souza, 

Celso Santiago Muinos Ferreira, Samuel Calixto e Carlos Feijó, num to

tal de cinco testemunhas. O Snr. Presidente mandou então que as teste

murulas se apresentassem amanhã, dia seis do corrente, para inicio da 

inquirição. Pelo que, eu, 1~oel Antonio da Silva Lima, secretario, 

lavrei a presente acta que, lida e achada conforme, vae assignadas por 

todos os presentes. Feita e assignada em uma das salas do segundo an

dar do edifício da Superintendencia do Trafego da Companhia Docas de 

Santos. Santos, cinco de Julho de 1937. 

Indiciado. 



ASSENT.AD 

cio do Escriptorio da Superintendencia do 

de santos, onde se ac11avam presentes os 

da companhia Docas 

da commissão nomeada 

para o presente ~"" o accusado, Snr. André Fer-

nandes e Fernandes, deu-se e~ic f !Jg 'interrogatorio das testemunh s 

apresent das por elle, acc~do, conforme a seguir se discrimina. Eu, 

Manoel Mtonio c1 Sil ':j~qma, secretario, o dactylograpl1ei. 

~ ~~ TEST.OOJNHA 

~inta e um annos de idade, hespanhol, natural de CARLOS FEIJÓ, 

Orense,ia~do, trabalhador da turma núnero trinta e oito da Divisão 

do Trnf L~c~m onze Rnnos de serviço, residente : Rua Dr. Carvalho 

·.1e fl~; a numero quinhentos e noventa e nove, não sabendo lêr nem 

c Ve~. Interrogado sobre se estava disposto a só dizer a verdade, 

que sim. Dada a p lcvra o nccusado p ra inquirição, pelo de

poente, foi feita a seguinte declaração: ( ue tr"dbalhancio na turma número 

trinta e sete, ao tempo em que se deu o facto, a que se prende o presen

te inquerito, sua tur.na a doze cio mês de Junho ultimo, foi convocada 

pare serviço extraordinario no vapor naciomll "MACEI O'", a trdcado em 

frente ao annazem número dois; que ultimadas as operações desse navio, 

feitos os serviços de desmontagem dos encanamentos que serviram para 

ligação do guindaste hydraulico que foi utilizado nos tr"dbalhos de em-
-barque de cargp do alludido vapor, o feitor da turma Snr. Joao Gonçal-

ves designou o Snr. 1mdré Fernandes e Fernandes para o trdnsporte de 

um cano; que o Snr. André Fernandes e Fernandes declarou que es~e ser

viço devia ser executado pelos seus companheiros que estavam na sua 

frente; que o feitor repetindo ordem dada sob a allegnçao de que or-
-denara elle, André Fernandes e Fernandes, a execuçao do serviço, pois 

nada tinha com os der ais, suspendeu do serviço André Fernandes e Fer

nandes, que se mantinha no seu ponto de vista de que tinha muita gente 

na frente delle; que o feitor o sus ;ender o accusado do serviço teve 

para com este a expressão de que "senão queria trabalhar que trouxesse 

o seu pai"; dahi a luta em que se empenharam; que effectivarnente esse 

facto teve origem pela perseguição que o feitor viru1a movendo ao accusa-



<• r 

do. Reinquirido pelo Snr. Presiaente sobre se o Snr. i·y.cp..~~~ 

e Fernandes havia sido designado pelo feitor para ex u serviço, 

respondeu affirrnativamente; interrogado se o Snr. André Fernundes e 

Fernandes executou o serviço que lhe havia sido ordenado, respondeu 

negdti vamente; perguntado ainda se por essa recusa o feitor suspende

ra o Snr. André Fernandes e Fernandes, respondeu nffinnativamente. Na

da mais declarou nen lhe foi perguntado, pelo que,eu, Manoel Antonio 

da Silva Lima, secl'etario, encerrei este termo que, lido e achado con-
-forme, vae Rssignado pelos membros da Cor.unissao, pela testemunha e pe-

lo Snr. Elpidio Medeiros, a rogo do indiciado, que é analphabeto. -

Santos, 6 de Julho de 1937. 

~ OVv\.<-&._~ . 
Pela testemunha, por nao sa~er. 1 _/ 

nem _esrevef" . _.,j. ~tA 

{:!1(}))@11/) 71/f!t!lf!. 
Indicindo. 



- tp.~P-
IN<UERITo ADMINISTRATIVO 
Companhia Docas de Santos 

- SANTOS -

TERI\10 DE ENCEHRAMEtfl'O DOS TR.ABf\LliOOJ DO DIA 

6 DE JULHO DE 1937. 

Pelo Snr. Presidente foram encerrados os traba vinte e 

uma horas e quara1ta e cinco minutos, ficando designado o dia oito 

do corrente, depois de amanhã, para continuação do interrogatorio 

das testemunhas restantes. E para constar, eu, Manoel Antonio da 

Silva Lima, secret2 rio, lavrei o presente tenno que, lido e achado 

confonne, vae assignado por todos os membros da ComMissão. - Santos, 

6 de Julho de 1937. 

Secretario . 

.. 
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JUNTADA ---

4,. J'l 
IrJ< UERITO ADf.1INISTIU\TIVO 
Companhia Docas de Santos 

- SArlTOS -

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

os seguintes docur1entos que passam a constituir as folhas números 

3?, 38, 39 e 40 deste processo: 

- uma carta do Snr. Inspector Geral da Companhia 
Docas ue santos, em resposta ao officlo de 1 
do corrente, do Secretario da Commissao; 

- um certificado do tempo ue serviço do accusado; 

- um certificado relativo á folha de ru1tecedentes 
do mesmo accusado . 

santos, 6 de Julho de 193~ 

_ _,...-~~~ev-~ 
Secretario . ~ 



COMPANHIA 
DOCAS DE SANTOS 

INSPECTORIA GERAL 

SANTOS 
Santos , 6 de Julho de 1937 . 

IG- 03 .14- D/1024. 37 . 

Illmo .Snr.Manoel A.da Silva Lima 

D.D. ecretnrio da Cor~ssão de Inqueri

to nomeada por Portaria de 17 de Junho 

de 1937. 

N e s t a 

I 

Fresado Senl1or, 

.. .... 

Attendendo ao solicitado por v.sa. no 

officio datado de 1 c de Julho corrente,junto remetto 

um certificado do tempo de serviço do snr .Andrés Fer

nandes Fernandes e un certificado relativo á folha de 

antecedentes do Mesmo accusado. 

Com estima e apreço , subscrevo-me 

Annexos: 2 certificados • 



COMPANHIA 
DOCAS DE SANTOS 

INSPECTORIA GERAL 

SANTOS 

B-G 215 

CIR'l FICADO 

CERriFICO que o nhor 6s Fernandes Fernanda , ' pregado 

d sta Companhia, há 12 nno , 6 mez s e 19 d1a e ex rce o cargo 

actualm nte d trabalhador d turma. 

Santo , 5 4 Julho de 1957.-

(Isma 1 d Souz ) 



COMPANHIA 
DOCAS DE SANTOS 

INSPECTORIA GERAL 

SANTOS 

CERTIFICADO 

CERTIFICO qu o snr • .Andrés ernand Fernandes, é empr gado 

desta companhia, atando ss1m d1sor1m1nado o eu h1stor1co.-nAd

m1tt1dO em lo d Abril d 1923, como trabalhador da turma 50 com 

a d1ar1a. d 51000.mn Maio de 1923, ,passou perc ber a d1ar1a de 

61400. 14 d Junho de: 19~, 4e1Xou o erv1ços. adm1tt1do em 9 

de Abr11 de 1924, como trabalhador oa tunn 46 com a d1ar1a d• 

SIOOO.Im ~o de JUlho cte 1924 d 1Xou o erv1ços.R adm1tt1do m 11 

de Junho de 1925, como trabalhador da turma 56 com a d1ar1a de 

9 600. Novanbro 4 1925 a turma 56 pas ou a r 4 7 .JDn 24 • Mar-

qo 4e 1~27, uspenso 2 él1 s por de&obed1 nc1a.1111 1.2 c1e Agosto e1e 

por 4esobed1enc1a.m 20 de Fevere1ro de 1928, 

uapenso 3 dias por aobeG1 nciã.Jitn Agosto 41 1928 passou per

c ber . d1ar1a 41 lOIOOO.mn 22 dl Julho de 1929, uspenso ~ d1aa 

por e11sooed1 nc1a. 27 de sat mbro de 1932, 11c nela do en venci

mentos e por tanpo 1ndtrt nn1nad0 para o a rv1ço c1v11 ~ gov rno 

• 

4o ~stado.e 6 de outubro de 1932. apresentou-a~ ao aerv1ço • .mn J.gos

to de 1934, transttr10.0 para a turma 37.lD.n .Agosto de 1934, pas ou 

a perceb r a d1ar1 dt 111000.1DD 21 4t Junho ctt 1935, to1 o seu no

me rect1t1cado de A.ndr'e F rnand s para Anelres Fernaneles Fernandes. 

1• dt Nov bro de 1936, class1f1cado como trabalhador 41 carga 

t de carga passando a perceber a d1ar1a de 131200.1m ·12 de Junho 

de 1937, u penso at6 2a.ordem devedndo aguardar resultado na Che-



COMPANHIA 
DOCAS DE SANTOS 

INBPECTORIA GERAL 

SANTOS 

tia Qa la.Sioção, por baver aggreOJ.do o !11tor su tunna 

conforme commWl1cação 1 ./500. 18 41 Junho 41 1937, tran !l• 

r1ao para a Chet1a da la.S1cção atí 2a.or4 •• 

Santos, 5 41 JUlho dl 1937.-
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ASSENTAD 

Aos oito dias do mês de Julho do anno de mil nov~·~~ 

e sete, ás vinte horas, em uma das salas do segundo edificio 

do Escriptorio da Superintendencia do Trafego da Companhia Docas de 

santos, onde se achavam presentes os membros da Conunissão nomeada pa

ra o presente inquerito, juntamente com o accusado, Snr. rilldré Fernan

des e Fernandes, deu-se inicio á continuação do interrogatorio das 

testemunhas apresentadas por elle, accusa ~onforme a seguir se dis-

crimina. Eu, 1~noel Antonio da ~ lva a, secretario, o dactylogra-

phei. 

2a . 'TDruNIIA 

ODILON JOS11: DE OUZA J. I>om trinta aru10s de idade, brasileiro, natu

E~I:f: e Sant~ Ca tllartna, sol te iro , trabalhador da 

turma número e um da Divisao do Trafego, com cerca de cinco an-

residente á Rua Bittencourt, número duzentos e quatro, 

Interrogado sobre se estava disposto a só di

declarou que sim. Dada a palavra ao ~ccusado para in-
• pelo depoente foi feita pelo depoente a seguinte declaraçao: 

Que traballwndo na turma nÚJre ro trinta e sete na epoca em que se deu 

o facto que originou o presente inquerito, sua turma, a doze do mês 

de Junho ultimo, foi chamada para trabalhar en serviçonextraordinario 

no vapor nacion 1 "MACEIO ' ", atracado em frente ao annazem número dois; 
~ ~ 

que concluidos os serviços de carga dessa embarcaçao, mais ou menos as 

vinte e trinta horas, desligados os encanamentos que serviram na ins

tallação do guindaste hydraulico que operou nesse vupor, o feitor da 

turma número trinta e sete snr. João Gonçalves, não obstante se encon

trar nas proximidades ao a lludid o guindaste di versos trabalhadores da 

mesma turma, chamou para execução do serviço de transporte desse en

canamento o accusado snr . J~dré Fernandes e Fernandes, que se achava 

bern distante dos dem is companheiros; que o Snr. JIIldré Fernandes e 

Fernandes estranhando essa deisgnação pereuntouquaes os motivos porque 

era designado para realisar esse trabalho, quando outros compenheiros .. 
seus ,delle, serviço, se deviam incumbir , a menos que essa determinaçao 
~ ~ ~ 

fosse consequencia de perseguiçco que lhe vinha sendo movida; que o 

feitor da tunoo, deante da interpelação feita pelo ~ccusado, que lhe 



... 
pareceu encerrar uma negati~d á realisaçao 

... 
do trabalho, depois de declarar que "se nao qui 

se chamar seu pai"; que deante dessa resposta, o a 

a calma, eMpenhou-se em luta corporal com o feitor. einquirido pelo 

Snr. Presidente sobre se o accusado, Snr. André Fen1andes e Rernnn es, 

foi designado pard a execução de um serviço, respondeu affirrnativa

mente; interrogado se o snr. André }.i,ernanê.es e Fer:nan:es haviA execu

tado o serviço determinado, respondeu negativamente, porque o feitor 

suspendeu-o n elle, accusado, imnedia t mente. rJa.a.a mais declarou nem 

lhe foi perguntado, pelo que, eu, ~hnoel Antonio da Silvn Lima, se

cretario, encerrei este termo que, lido e achado conforme, vae Rssi

gnado pelos nembros da corrrnissão, pela testemunha e pelo accusado, Sr. 

André Fernam es e Fernandes. 8 de Julho de 1937.-

Ind.iciRdo 

3a. TESTFllUUHA 

CELSO SAIJT:lliGO ~1UINOS FEHHEIRO, com trinta e oito annos de idade, 

hespanhol, natural de San ~, artin, casado, trabalhador da turma núme

ro cinccenta da Divisão do Trafego, com nove armas, nHis ou menos, de 

servir;o, residente á Hua J oao a~ lho, sem nÚT ero, r unicipio de são 

Vicente, sabendo lêr e escrever. Perb~tado se estava disposto a só 

dizer a verdade, respondeu affirrmtivamente. Dada a palavrc ao accusa

do para inquirição, pelo depoente fordm feitas as seguintes declara-
- . , çoes: que nada pode adeantar sobre as causas que determinaram o facto 

conseqúente deste inquerito, visto que não se encontrava na occasião 
, 

no local ern que elle succedeu; poúe, no entretanto, declardr que, re-

petidas vezes teve occasião de obser\~r que o feitor da turmt nill~ero 



<> .. 

trinta e sete, Snr. João Gonçalves, turma essa ~J 

tambem pertencia, reprehendia sempre o accusado, 

serviço para attender necessidades pesso8es. O snr. Presitente decli

nou de fazer qual quer pergunta. Nada mais declarou nem lhe foi per

guntado, pelo que, eu, Manoel Antoniomda Silva Lima, secretario, en

cerrei o presente tenno que, lido e achado conforme, vae assignado por 

todos os membros da Commissão, pela testemunha e pelo accusado. Santos, 

8 de Julho de 193?. 

4a • TESTEMUNHA 

BERGILIO COHH.fl:A BOMFIM, com quarenta e um annos oe idade, brasileiro, 

natural de Santa Rosa, Estado de Sergipe, casado, trabalhador da tur-
" . ... ma numero trinta e seis da Divisao do Trafego, com cerca de treze an-

nos de serviço, residente á Ru~ Particular Galvão, nllinero oitenta e 

nove, sabendo lêr e escrever. Interrogado sobre se estava disposto a 

só dizer a verdade, respondeu affir.mativamente. Dada a palavra ao ac

cusado para inquirição, pelo depoente foram feitas as seguintes decla-
... 

raçoes: que a doze de Junho ultimo, pelas vinte e duas horas, termina-
, 

dos os trabalhos do vapor nacional "~UtCEIO'", no qual a turma nunero 

trinta e sete a que elle,depoente, pertencia, empregava a sua activi

dade para que o vupor pudesse manobrar livremente ao desatracar foi 

impulsionado um guindaste que servira nos trabalhos que a sua turma 

realisijra; que no local onde estivera o guindaste, ficarE1m os encana

mentos que serviram na ligpção desse apparelho e que do transporte des

ses encanamentos, apesar de nas suas proximidades se encontrarem diver

sos operarias da turma, foi encarre§ado o Snr . Jilldré Fernandes e Fer-



nandes; que como André Fernandes e Fernandes houve 
~ -"se fora para lhe dar uma vacca nao o ia buscar o 

atraz dos demais companheiros" ao que o feitor ....... , ... _ .. que cumpris-

se a ordem recebida pois estava ali para trabalhar, tendo então o ac

cusado respondido, por sua vez, que sabia acatvr ordens dadas com 

justiçv; que o feitor João Gonçalves insistindo na sua ordem, decla

rara ao accusado que "se não queria trabalhar trouxesse o seu pai pa

ra fazel-o", e, por isso, o haverem-se empenhado em luta corporal. Re

inquirido pelo snr . Presi~ente sobre se o Snr . André Fernandes e Fer

nandes fôra designado para a execução de um serviço, respondeu affir

mativamm te; perguntado se o Snr • . André &ernandes e l',eman:ies se havia 

desempenhado desse serviço, respondeu negéltivmoonte, porque ambos , fei

tor e accusado, se envolveram em luta corporal. Nada mais declarou nem 

lhe foi perguntado, pelo que, eu, Manoel Antonio da Silv Llina, secre

tario, encerrei este termo que, lido e acha~o conforme, vae assignado 

pelos membros da comm1ssão, pela testemuru1a e pelo indiciado. Santos, 

8 de Julho de 1937.-



. f· y~ 
INQ.UERITO ADMIHI THATIVO 
Companhia Docas de Santos 

- SANTOS -

T]R1Q DE ENCERR.AMENI'O DOS TRABALHOS 

JULHO DE 1937. 

Pelo Snr. Presidente foram encerrados os trabalhos ás vinte e 
-treis horas, ficando designado o dia nove do corrente, amanha, pa-

-ra a continuaçao do interrogatorio das demais testemunhas, ás vin-

te horas. E, para constar, eu, Manoel AAtonio da Silva Lima, secre

tario, lavrei o presente termo que, lido e é\Chado conforme, vae as

slgnado por todos os membros da Commissão. - Santos, 8 de Julho de 

1937. -------------------------------------------------------------

Secretario. 



ASSENTADA 

11.os nove dias do mês de Julho do anno de mil n iuomilfnUFI.~ 

e sete, ás nove horas, em urna das salas do set:,TUI o 

rio da superintendencia do Trafego da Comparmia Docas de Santos, onde 

se achavam presentes os membros da commissão nomeada para o presente 

inquerito, juntamente com o accusado, deu-se inicio ao interrogatorio, 

em continuação, das testemunhas indicadas neste processo, conforme a 

seguir se discrimina . Eu , Manoel Antonio da Silva Lima, secretario, o 

dactylographei. 

5a. TESTEMUNHA 

SAMUEL CALIXTO, com cincoenta ann~s e 1dad/' -~~leiro, nat~ral 
de Guardmyra, Estado d~ Paranyt{~.; ~l~r da turma numero 

sessenta e um da D isao . c;J T!(ffiJiio Companhia Docas de Santos, com 

doze annos ~e se '~~lente no Caminho do Contorno, nÚf.lero vinte 

e s is, no ~~~o ~vMarape, sabendo lêr e escrever. Interrogado sobre 
1

st LJ{k;osto a dizer sómente a verdade, respondeu que sim. Dada 

ao accusacio para inquirição da testemunha, esta fez as se~ 

guintes declarações: que no armazem número dois, em dia que nao se re

corda, pelas vinte e uma horas mais ou menos, a turma em que elle de

poente trabalhava, de número trinta e sete, acabara os serviços que 

lhe haviam sido attribuidos no carregdmento de mercadorias do vapor 

nacional "MACEIÓ" e deviam por isso ser arrumados os encanamentos ser

vidos na ligação do guindaste hydraulico; que do transporte desse en

canamento, embora nas immediações onde se encontrava se achassem ou

tros operarias da mesma turma, foi encarregado o ccusauo snr. Jmdré 

Fernandes e Fernandes que se encontrava bem afastado cio local; que o 

accusado, ao receber a determinação do feitor, teve occasião de alle

gar que outros trdbalhadores que estavam mais próximos e portanto na 

sua frente, deviam ter sido designados para a reulisação do trabalho 

que lhe fôra determinado; que o feitor, insistindo na sua ordem, de

terminou ao accusado que a cumprisse pois se não desejavc trabalhar 

"trouxesse seu pai pc :r'd faze l-o"; que essa resposta provocou a briga 

de que trata o presente inquerito . {einquirido pelo Snr. Presidente 

sobre se o snr . ;muré Fernandes e Fernandes havia sido designado pa

ra effectuar um serviço, respondeu affirmntivamente ; interrogado sobre 



• t 

se o Snr. Jilldré li'ernandes e B,ernandes havia re&lis' o 
... 

respondeu que nao; perguntado ainda se o accusad suspenso 

por não haver feito o serviço detenninado, sim. Nada 

mais declarou nem lhe foi perguntado, pelo que, eu, Ianoel ;~tonio 

da Silva Lim , secretario, encerrei este termo que, lido e achado con

forme, vae assignado pelos membros da Commissão, peln testemunha e 

pelo indiciado. santos, 9 de 

• 
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nJ UE!UTO ADMIIU.:JTHATIVO 
Companhia Docas de santos 

- SANTOS -

TEI~10 DE EUCEFffil\MEt1TO DOS ---"----

9 DE JULHO DI: ]..937. 

; 

Pelo Snr. Presictente foram encerrados os trabalhos as vinte e 
-duas horas e trinta e cinco minutos, com D inquiriçao da ultimü 

testemunha de defesa. E para constar, eu, ,. oel 1111tonio da Silva 

Lima, secretario, lavrei o presente termo que, lido e cchado con

forme, vae assignado por todos os nembros da Commiss-o. -Santos, 

9 de Julho de 1937.------------- --------------------------------

Secretario. 



JUUTADJ 

- ~...~ 
INQUE' UTO 1\Df u áfsTHATIVO 
CompanhiD Docas de santos 

- SANTOS -

Certifico que nesta data juntei aos presentes aut,os , em original, 

o relatorio final apresentado pela Corrnnissão que funccionou neste in

querito , passando dito documento a constituir as folhas núoeros 50 e 

51 deste processo . 

~tos, 20 ae Julho ae l93Y} 

~~..LL'j 
Secretario. 



REL TORIO 

IN UERITO ill.MINIS'l1 

Companhia Docas de 
- SANTOS -

como conclusão aos trabalhos affectos á Commissão de para, 

em inquerito adr inistrativo, com rigorosa observancia dos preceitos 

contidos nas instrucçÕes do Conselho IJacional do Trabalho, apurarmos 

a responsabilidade do accusado na pratica de um delito q1e se reputa 

offensivo aos principias disciplinares da Empresa, offerecemos á con

sideração dos julgadores, corno contribuição serena e desapaixonada á 

sentença finPl, ns impressões recolhidas pelas provas testemunhes 

arroladas nos '"utos . 

Dos autos, quer pelo depoimento das testernunh s indicadas, quer 
-das declaraçoes apresentadas pelo proprio accusado (fls. 14), se de-

prehende de modo insophismavel que, pelo encarregpdo do serviço hou

ve a designação do Snr. André Fernandes e Fernandes, como elle pro

prio o confessa (decl. de ns. 14), para o deser1penl1o de o.eterminado 
-trabalho e c negativa formal por parte do designado, sob a allegaçao 

de tratar-se de "perseguiç-o", recusa essa que teve como consequencia 

a applicação irMlediata de penaliuade disciplinar cor.rectiva, com o 

proposito de salvagu&rdar a autoridade desautor~ 1 da. 

... , 
Em face "-te tao insolita attituàe, aggravada depois pelo acto re-

-provavel do faltoso, procurando no desforço pessocl a soluçao de sua 

falta, outro não poderia ser o procedimento de quem orienta serviços 

semelhantes e nos quaes se empre&l pesso 1 de todos os matizes, de 

procedimento hecterogeneo, uns que se revelara morigerados e ordeiros 

e outros que, pelas suas attitudes, não occultam R intenção de subver

ter os principias da disciplinn, usando e 8busando de demonstraçÕes 

physicas com o fito de provocar, pelo medo, a benevolencia dos que ~ 

dirigem e, assim, dar expansão á pr tica de gestos conclemn veis. 

'ue o étccusado é um dos que assim procedem, dil-o melhor do que 

nós as repetidas penas que lhe tem si o applicadas, (doe. fls. 39/40), 

e todas ellas da origem da que esta Commissão apurou : a esobedienciai 

E' este o nosso parecer, salvo melhor juizo. 

Santos, 20 de Julho de 1937. 

Comrnissão 



Secretario. .. 



DErElll.UN/ Ç ... O 

ItK UEHITO J\.DMD'IISTRATIVO 
Companhia Docas de Santos 

- SMJTOS -

chando-se concluidos os trabalhos da Cownissão que funccionou no 

presente inquerito, com a apresentação do seu relatorio fin 1, deter

mino que seja este processo encaminhado á Companhia Docas de Santos. 

santos, 
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numero do telegramma - numero de palavras - data e hora da apresentação . 
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As agencios posloes-lelegraphica~ recebem telegrommos pora qualquer 
do mundo. 

ons Item 0 Indicador ou a Tarifa em caso de duvidas sobre en

ou taxas. 

Os telegrammas Jrdinarios para o exterior são sempre considerados 

urgentes. 

p a os cJegrammas longos são aconselhoveis as cartas telegra
P-hicas, a~ue _sosam de grande obaljmento. 

t ~m o vale telegraphico ou aéreo para a remessa de dinheiro. 

T .;são ropida, pagamento immediolo. ransr 

Procurem conhecer as vantagens dos serviços de cobrança e de 
,·egistrados contra reembolso. 

Em .caso de transferencia de residencia, commumquem o novo 
endereço á agencia que lhes servia. 

Aos Bancos. Companhias, casas co'mmerciaes e emprezas industrioes 
ftKil ila-se a -expedição, o qualquer hora, dos seus telegrommos, mediante depo
si tas semanaes, mensaes ou lrimeslraes. Peçam informações. 

O Departamento dos Correios e Telegraphos recebe a prefe
rencia do publico como prova de confiança e patriotismo 

' .. 
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Exm.o. Snr. Presidente do CONSELHO NAOION.AL DO TRABALHO. 

Saudações • 

.ANDRlt FERNANDES E FERNANDES, tendo recebido um officio 
desse conselho, no sentido de apresentar defesa no inquerito adminis
trativo,que lhe moveu a Oia.Docas de Santos, da qual acha-se suspenso 
de suas funcções, aguaràando o julgamento desse Egregio Tribunal, pro
cesso que tomou o nQ 12.080-937 e que o reclamante com serenidad,,con
fia na justiça desse Conselho mandando reintegral-o com todas as vanta
gens legaes, conforme passa a expÔr: - Preliminarmente, deixa de apre
sentar uma defesa em termos, por lhe faltarem recursos materiaes e in
tellectual, visto que, desempregado e não tendo a assist ncia de seu 
Syndicato,que recusou-se a defendel-o, allegando que tratando-se de 
uma questão que envolve dois associados, defender a um delles era con
sequentemente, accusar a outro e, am tal situação, preferiu ficar neu
tro. Trata-se de uma discussão pessoal entre o reclamante e o Chefe de 
serviço a quem estava subordinado, motivada por uma prevenção de longa 
data sobre objecto de serviço, cujo chefe sem a compostura moral e pro
fissional, mandava fazer serviços absurdos com prejuizos constantes pa
ra o reclamante, chegando varias vezes a provocações de offensa moral 
para o peticionaria. Não era possivel aturar por mais tempo sem uma res
posta cabivel, âs affrontas e truculencias do malsinado chefe. Alliás, 
fÓra do serviço elle nunca tivera audacia de sustentar as suas affron-
~ ~ 

tas e manso como um cordeiro so revelava-se lobo felino na occasião do 
serviço acobertado pela protecção que lhe dispensa a Em~reza pelos gran
des meritos de perseguidor de seus infelizes companheiros de trabalho. 
Arranjado o inquerito, com testemunhas alliciadas para comprovar faltas 
que não commetteu, mesmo assim, não conseguiram provar de facto que o 
reclamante indidisse nas penalidades do art.54 do Decreto 20.465, isto 
porque, foi um desforço pessoal, onde o chefe offereceu lucta corpo a 
corpo ao reclamante e, em tal situação, seria a maior covardia ter de 
fugir quando elle chefe era o primeiro a commeter a indisciplina, offe
recendo lucta a seu subordinado, com a aggravante de tel-o antes insul
tado miseravelmente, mesmo assim~ não houve aggressão physica e nem ou

ro acto de maior importancia, a não ser a suspensão immediata do recla
ante, tendo a Empreza negado qualquer punição ao chefe atrabiliario e 

aggreSDr, dando a conhecer ser elle seu protegido e preparado para actos 
dessa natureza. 

Não commetteu falta grave e actos como esses são cons
tantes entre trabalhadores, sem que por isso haja sido até hoje algum 
punido tão rudemente como pretendem fazer com o reclamante, ~ando o 
mesmo já conta com mais de 13 annos de bons serviços prestados á Empre-
za • 





- 2 -

O reclamante não tem advogado, reaffirma, e sua causa 
como a sua sorte de trabalhador honesto, está entregue neste momen
to aos julgadores do Egregio Conselho, confiando como sempre confiam 
os humildes trabalhadores no seu grande orgão de justiça, cuja sen
tença aguardará tranquillo. 

RIO DE JANEIRO, 13 de OUTUBRO de 1937. 

}~_;Ju;c/Ít !/;a ~.v~~.dw;q -/,t?_5-

_fr;/l/f0. Jdcr. ~~ 



MINISTE::RIO DO TRABALHO , INDÚSTRIA E COME::RCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

·;:r:········ ___ ;tw. -~U.t~·~-º'-:····d.,--r-·5~.-~dhl . 
.......... ?d:M.ON..t:J.M ........ $.. .......... .lJ.IM..OY.J.AXdM .......... 442.~---·····~-·~-CLd ........... . 
··r-··~ciL ... Jb. ..... ~. ~·'Wfaw:;L, ........... r ........ ~··· ~1.&_ 
···~······:M.~.â& ............ ~.Ol.lt.O.. ......... ~.~CM.. .......... ~ ........... d.A.-o. ....... v.A ... ~ ... . 
-º1~-~-~~~--º"-~~ -~du,. ~ 
.... Q.... •...•. e&.~ .. .o.M. .. ~ .......... Q.-.O..c.,oA ......... ~ ...... J~ ... : .................................................................................. . 

;: .. =::~·::::~~-::ti::~-~{:: H~J;~f=-;;rt~ 
... ~~ ...... " ... ~~----·--·----···~-tf~ ........... QA ....... A ....... ).: .. S .. 3 .......... , ..... d.L ............. .. 

&.fit~·-+·~c:to , .p~&.&.2f~<AMd.u i..~.!W-1<~ 
.JLo-~~---·~- -~~ 00 .. ~- U.1K ~: 
&.~~--~~-&&~-º--~~= ~iUA~ 
.ka~~~nL ..... ~-~-·~-ca .......... ~--·······-~QA ......... Q ......... ill~······~-~ .. 
·~----·~······fk ...... i.J. ........ ~ .. d.&.. ............................................................................................................. . 

1~ .................................... ~~~ .......... Y ..... ~ .. ~-~~ .......... ~-~ ........ ~ .. 7 .. 

~ .. ~.~ ............ ~-------~~-~ ........... cla. ....... ~Ol ..... ?M .. ~ ... .. 
~ CMAQ.cfi.D!l.iº'- -~ rk.~tt:Q"cn g..qJ.. ........•.. ····· 
1a. .M.ra. .... -{~~ .... , ........ f.c0.d2L ... rL ....... ~ .. QJv.\.& ........ ~.~-~--~~ 

~ -.=·:==:-~&:~~~:±:~~; .::~= 
···~··º·····'"""'" " """"""""'" """"""""""""""""'""""''"" "" "" "''""""""""""""""""""'"" "'"""""" """""' "'""""""""" " ""'"' """""'""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""'""""""""" " •" 

-· - . . ~.:.,·r-H &.~~"; .&. L'13í . __ 

~=:= : -~--~--~==~cr_t:=;.-~:·i:··.~:::·. ..~ :~ 



MINJSTE:RIO DO TRABALHO, INDUSTRJA E COMê:RCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

-·-············· ____ vi .... p,d:a -i y.r-Çld!, ___ :({!,1 l_~t!_t?. __ çM2 ___ -;U,_ .. . 

__ __CMA.Clt:i&_ .... ~.. ·ª- ~- f!.1d. , -~qd!:&. .• .. 

-···········-·-·······--·~; -~·······~a ......... ~ .. .... ..l.t .. ~ .. . 

..................... ay~----······rfa ... ~ .... Lf2 ....... ~.'a .......... ~ ........ ~ .... k.ii. ....... . 
...................... U .. <a ............ &.&tar ........... c.. ............ c:&o.. ........ ~--~---9....tf.. ...... ~-----·---·i)y__ __ : __ ~!-~ . -:-

-···- ··--·;~-~:f-ifuM. ... ~CJd.~ ... -#z~it) 
...................... & ....... ~ ........... ~ ... b. ............. ZJ. .. a .......... .f:.R. ......... a ........................ ., ....... ~. 

~ - I ~ ~ 
~-· :~-;.- . :·~~::-~.:=·~::~·:~~ ~= 
............................................ \L ... f.. ' ... d!.. .... ~.:~ -·········· -/#.9.'······{~. 

~ ..................... .OI.. .~ ...... t-·--o.:l.i.~IJA.'7 .......... ~ ......... AJ ........ ~.CJ..d& ........... ~ ... ~.r! .. 
i -- >to. ~ & ........... : ~·~~--:t:.a.h'CIJ~ . 
~ .............................................. ; ··----~ .. .,. ......... ~ .... , .......... ~a .............. ~--~--
~ ...... ...... d:&... AU.~:ti_ ~- ~ill..t.~.<t.il.il.T._ ~: .. 

' ..................................................................... .......................................................... t2..a-e.._ . .....! .5.:::.\.::J..:: .. :?..t .r. ................................... . 
.................. :;,; ..................................................................... cONCLUSA- ................................................................................................ . 

··············· ~ - --···· ··, Tri;;ta;-ftp-o -llittw·~e,_m-~· -- ~---~ - ~ 
............................. , ............................. ,c:-:; .. ,1 .... ......... :::~-----------·· ................................................................................... ......... ..................... . 

. ,, . ltt. e;;~~ e. 

. . ....................................................................................................................................................................................... 1" ................................... _ 



!. ...................................................................... ·--·-················-·······································'··················································································--

~•••••••• •• •••••• •••••• oooooooo • o• oou o oooooo•ooo•o•• •••o•u .. oooo•ooooo o oo oooooooo ooo+ooooooo .. •o•n••••••••••••••o_..f• •• •••••• • ••o ••• • •••• •••• • ••• ••••• •O••o•uooooo•oooooouonooo ooooo o oou,.o Hoooo o oooO••• •• ••••••••••••••• 

. ' 

oooooooooooooo•ooooooooooo•••o..ooo•o•o• • •••-•••-••••••••n•U•••••••ouoooooo oo o Uo uoo o,..ooouoooooo•-•o •OUoOOOOOOohOOOOOOO ooo ooooooo ooooooooOo ooOon O oooOOOU OoooOoooooooooooouoo • oo .. oo;oU Uou wooooooooo o ooooo o OoOoOoOOO• 

••• •• •••••••••n• ••• •••••·••u• • ••• •••••••••••••••• ••• •••••~• ·•••••• ••• •••O•ooooooooo•oooooOooooooooo-oooooooooooooooonoOooOoo••••••••••• •••• •• ••o. oou-oooo••• •••••• ••••••••uooo•o•o••••••••••••••••••••••o•onoo"""""""" " """""' 

•UO .. OOOOOO"*'" " *' '''*'*' '''"*'H"OOOOOOOOOO OOOOO O OOOOOOOOOOOOOOOOOOoO OOOO oooooooooooOoooooo•oo•O••OO O O OooooooooooooooooooooooooooooooooUoooooo'-o•oooooooooooo o.oo •ooo•oooO•oOOOOOOOOUOOOOOOOOUOO .. OOOOOOO:•oooooooo:0--00*'0"00 

.. 



i '.' . \ 
l : . 

I 

J 
I , I 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

(I.aSECÇAO) 

PROCESSO N .... J~-~ -0. .. $ O 

193 .. ~-- -
.. :LM.-.cC.M~---q-~~<.~~- -- ·-_g · -9-~ . _, <-:c ( f: L INTERESS/JDO 

Ll~ ~~ cJ'M.ro ~QAA/2""-~ 
~~Co, ° Cc .§. Di' C<-l ' j, '- q-, " 

,. RELATOR 

' ------- ---------------- ---------------- _t{n __ /!t.dy~ --- ---- ---- ----- -----
DATA DA DIST~I~UIÇÃO 

----------------- -- --------- -- --·--·-- -- ---· - · --- --~~-4/f-- . ----- -----------------------------



Mlnleterlo do Trabalho, 
lndustrla e Commercio 

............. Secção 

C. N. T. -25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHJA-hJ 
AGCO.RDAO 

Ag/JP Proc. 12.080/37 

19 .... 38 ........ . 

VISTOS E RELATADOS os autos do processo em que 

consta 1nquéri to administr ti vo instaurado pela 11 Companh1a D_a 

cas de Santos 11 contra o empregado ANDRÉ FERNANDES E FERNANDES, 

acusado de fe.l ta grave capitulada na alÍnea 

ereto nQ 20 .~65 , de 1931: 

do art~ 5~ do D.fl 

Çonsidergndo que o trabalhador ANDR~ FERNANDES 

E FERNANDES é acusado de ·h~ver agredido um superior hierárqul 

co, quando em serviço ; 

considerando que o inquérito foi instaurado de 
~ • ~ A 

acordo com as "Instruçoes 11 deste Conselho, tendo sido fA.cul t~ 

do ao acusado pleno direito de defeza; 

considerando, de méritis , que a falta grave a-
, ' . . . . . . .. 

tribuida esta provada; com efeito, 

çonsiderando que o próprio acusado confessa que 

- ~ nao cumpriu uma ordem de serviço dada pelo feitor e com este 

se empenhou em luta corporal; 
, , ..... 

Considerggdo que, so o fato de nao cumprir a or-

dem Já o incluia na falta previ st na alÍ ea ~ daquêle disposi

tivo legal , tanto mais quanto a agressão confessada (fls . 17). 

de vês que não agiu o empregado em questao em legÍtima defeza; 

Qons1dernndo, por outro lado , que a fé de oficio 

de fls . 42 prova ser o indicado trabalhador contumaz na falta de 

desobediencia praticada; assim , 
... 

RESOLVEM os membros da Segunda Camara do Conselho 

Nacional do Trabalho julgP.r procedente o inquérito e auto -
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rizar a demissão do acusado. 

Rio de J ru1eiro, 24 de Janeiro de 1938 

Fui presente, 

2. 

Relator 

Adjunto,interino , 
dp Pro c. Geral 

Publicado no 11 Diário Oficial" em Y clP a/~dL/j/r.J'? 

.. -



AG/ • 19 Abril 

1- 90/38-12. 0/37 

~nr. Diretor oa ~om ·nhi Does de s tos 

d. Gu1nle 

Rio de Jan~iro 

nsmito-vo , p ra os vidos ins, 

co 1 tent1cada elo Ac6ro" o pro 11 o pel Se unda 

Cam· a este Conselho, 24 de -r, ne "' <lo 

corrente no, no autos do proces o em u co 

1nouer1to 1n1st tivo 1nst u do por s r 

contra o pr do Andr mande F rn ndes. 

N 

oes 

t1lho ) 
,., 

D1r tor d Secç o, no 1 ed1 ento 

do P1r tor Geràl 



G/ • 1 Abril 8 

1-5 l/3o- ~. ao;· 7 

• 

Sr .. nd" rnand s e 

Ru Vie da vil ir , 105 

lo 

L vo v o conheci nto ue a e !Unda 

c r d t on ho, 
, 

1 ess o e 24 n 1ro p., 

p .... lo fund ento t s do Ac6r ão ubli do no 

"Diar lo Oficial" de 8 do corrente 1ês, ut risou a vos 

sa d missão do serv1Qos da com nh1a ocas de Santo , 

virtude d falt grav • 

., 
d oe 

. t1lho ) 

Di tor d ec ao, no 1m d1 ento 

do Dir tor Ge 1 



COMPANHIA DOCÁS DE SANTOS 

•' # 
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D I RECTORIA - R I O DE .JANEIR O 

Rio de Janeiro , 26 de Abril de 1938 . 

E C - 35.09 - G/48. 38 

Illmo . Snr . Director Geral do 

conselho Nacional do Trabalho 

RIO DE J ANE JRO 

Accusamos recebido o officio de v.sa., sob 

n~ l -590/38-12.080/37, datado de 19 do mez em curso , cape

ando copia authenticada do accordão proferido pela . 2a . ca

mara desse conselho , em sessão de 24 de Janeiro do corren

te anno , nos autos do processo em que consta o inquerito a~ 

ministrativo instaurado por esta Companhia contra o empreg~ 

.~; do .Andr~ Fernandes e Fernandes . 
. ,, Agradecendo a remessa feita , cabe-nos comm car 

que já expedimos 1nstrucções ao nosso representante em san

tos , para o cumprimento do accordão referido . 

usamos da opportunidade para v 1 reiterar nossos 

protestos de alta estima e distincta consideração . 

PEt.A COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 

N/B. ~7~~ 
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