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Senhor D1rector 

Com rererenc1a ao seu otric1o n.0 ~-1.348, de 

29 de setembro u~tl.mo; cabe-me communicar a Vossa Senhoria. qua 
... 

nao tendo o Conse].bo Nacional do Tra.baJ ho tomado conbec1mento 

do 1nquer1to adm1n1strat1.vo !eito para. apurar a responsab111.da.

de dos operarias Manoel de ue1roz e José de AJ.mei.da Silva., sob 
... 

o tundamento de que o pro cesso nao preencheu a todas !orma.lida-
N 

d.es ~egaes,. esta Beparti~ao procedeu a. novo- 1nquer1 to, do qual 
... 

junto cop1.a para a devi.da apreciaçao do re!erido Conselho. 

Reitero a Vossa. Senhor la os protestos de 
, 

minha. dist 1ncta oo nsl.de raç ao. 

Director 

Ao , enhor- Oswaldo Saa.res 

Direçtor da. secretaria do Conselho Nacional do Trabalho 

- --~ 2 7. FEV. 1935. 
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1-683 

sr. Dtr ector dR e~rt1çro de "' ~ s e ~sgotos de SRo Paulo 

,.. 
SAO Paulo 

.. 

De accordo com o reouer1do ela rocurR or1a Geral, 

nos ... utos de rocesso em aue e sn Bep tição sub ette á prec1a.ç~o 

deste Consell10 7 por cop1H. , o 1nquerlt o , d; 1n1strut1vo 1nst.- u do 

contr hanoel e çueiroz, solicito-vos s necess ri;: s prov1denc1 s 

no sentido e ser encAm1nh do n esta Secre t~r1a, o or1c;1nal. do re

ferido 1nouerito, at1m e oue o con elho NRclonul do TrAbalho oss 

se m •nife st respeito. 
"" A ttero 10Sc. s s, .udc..çoes 

Frnnc1sco PRUl .~ tson 
No lmped1mento , 





Senhor Director , 

Afim de attender ao pedido feito pelo of 

ficio n2 1. 623 de 9 do corrente , tenho a honra a.e solicitar a 

Vossa Senhoria o obsequio de devolver a copia do inquerito a~ti 

nistrativo instaurado contra o operaria da 2a . Secção Technica 

desta Repartição , snr . anoel de Queiroz . 

Reitero a Vossa Senhoria os protestos de 

minha distincta cons ·deração . 

Director 
LS. 

o Senhor Director da Secretaria do Conselho NacionaJ do 

rrrabalho . - RIO DE JANEIRO ... 
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Prnc .2.385/35 

2Y Junho 

CN/~ :i BF . 

;:>r . D1rector da. uep rt1ção de Agun e •sgotos de São Pcu1o 

siio .. >aulo 

ue.t terunüo O p ·dldo COttS tunte dOS OfflC10S Tl~S . 

1-6?3 c 1-946, re. pect1 v 1entc, àe 9 de f1ulo do ar !!lo pus-

stdo e 1~ 

6 

er encaminhado a esta vecreto.-

o or1g1nal do 1n uer1to 

~ noel ue · roz, uf m (le que 

)ronun ·1ur sobre 

Attencloõus m u a1, Ões 

Oswaldo So res 

D1rector Geral da Secretaria 
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julho . . ........ ~ ?9.Y .. 6 ..... 

Senhor Director Geral 

Com referencia ao seu officio n~ 1-815 , 

de 2~ de junho ultimo , junto remetto a v.s. o original do inque 

rito administrativo instaurado contra o feitor desta Repartição , 

sr . Wanoel de ~ueirozo 

Reitero a V .s . os protestos de minha dis -
"' tincta consideraçao. 

Director 

Director Geral da Secret aria do 
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PASTAS PATENTE . 



P O R T A R I A 

De accôrdo com a determinação do Senhor Doutor 

Secretario da Viação e Obras Publicas, fica instaurado em inque 

ri to administrativo para apurar a responsabilidade do feitor des 

ta Repartição, snr . Manoel de Queiroz," que é accusado de desvio 

de materiaes . 

) Desi?no para formarem a commissão apuradora, nos 
I 
termos do artigo l~ das instrucções baixadas pelo Conselho Nacio 

nal do rrrabalho, os seguintes funccionarios : Dr . Julio Boccolini, 

presidente ; Epaminona.as 1.otta, vice -presidente; e Laertc de 

Almeida l~ ~ oraes, secretario . 

Repartição de Aguas e Esgotos dEi São Paulo , aos 

dez dias do mez de dezembro de mil novecentos e trinta e qu tro . 

Director 
LS . 
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A C TA DE I N S T A L L A ç_!_Q 
* 
41~ 

novecen~· 'rG 

• 

Aos doze dias do mez de dezembro do anno de mil 

tos e trinta e ~uatro , no edifício da Secretaria de Viação e Obras 

Publicas, nesta cidade de são Paulo, â r~a Riaohuelo, n. 25, numa 

des dependenoias da Repartição de Aguas a Esgotos da Capital, âs 

14 horas e meia, oom a presenQa do sr. dr. Julio Boocolini, presi

dente, e do ar. Epaminondas Motta, vice-presidente, oommigo, Laer

te de Almeida Moraes, secretario da commissão, foi iniciado o pre-

sente inquerito administrativo para apurar a responsabilidade do 

ar. Manoel da Queiroz, feitor da RepartiQão de Aguas e Esgotos da 

Capital, com exercício na 2a. Secção Technioa, accusado da desvio 

de materiaes depositados em barracas de serviço da referida •epar

tição, inquerito este procedido em cumprimento â portaria datada de 

dez de dezembro de mil novecentos e trinta e quatro, do Senhor Dou

tor Direotor da alludida Repartição, que fôrma a peça inicial das-

te processo. Pelo ar. presidente foi determinado que se designasse 

o dia dezesete do corrente mez de dezembro, âs treze horas, para, 

neste mesmo local, tomar-se por termo o depoimento do accusado, ar. 

Manoel de Queiroz, e, a seguir, as declarações das seguintes teste

munhas: Srs . José dos Reis, Guilherme Martinelli, Oscar Peixoto, Jo-

s6 de Almeida Silva, Domingos Denigris e J\ntonio Benjamim, pelo que 

serão expedidas as respectivas intimações por carta. Eu, Laerte de 

Almeida Moraes, secretario, dactylographei a presente acta, que da-

to e subscrevo, e ~ue vae devidamente assignada pelos demais membros 

da commissão de in~uerito. São Paulo, aos doze de dezembro de 1934.--

•r 



~~~pão ,k ~aad e ~ot'o<J ,k 
00 SSÃO DE IN DERITO 

._$'_ ... l .!! ............. ...... ª·ª·º···gª~~-º······""···+.~ ....... de- ..... ~~.~-~~~.~-~ ... ...................... de-

Illm Sr. Manuel de Queiroz, 

Rua Da. inervina, 2. - Villa ·aria. 

H E 8 T A. 

2a. via. 

• 

P lo presante instrumento de intimação, convi o

vos a compar oer p rente esta Commis ão d Inqu rito, s 13 ho

ras do dia 1? do corrente mez d dez mbro, afim de depord e o 

inquerito instaurado por d terminação do Sr. Dr. Direotor da Re

partição d Aguae e Es otos da Capital para apurar a vo sa res

pons bilidade no d vio a · mat riae depositados em barraca de 

s rviço da me ma R partição. 

E tão arrolados como testemunhas os are. Jos 

-dos R'" ia, Guilher artinelli, Oscar Peixoto, José d lm i da 

Silva, Domingos Denigris Antonio Benjamim. 

Podereis, si desejara s, fazor-vos acompanhar do 

vosso ad ogado. 

ata Commias·o d Inqueri o funooiona uma as 

opend noias da Se r t uria de Viação e Obras Publicas, á a 

Riaohuelo, 26, i~ andar. 

Saudaçõ e 

c--c~~- .... ~-
1 

Juiio Boocoilril - Presidente 



"'..fiJ. .. .4 .• .. 

Illm r. Jos do i t 
2a. via. 

jud nte d Ap» relhador da 2 • Secção Teobnioa. 

A. 

virtude hav ra ido rrol o co o t s-

t mu.nh no pro dmini r i o o p r ap r a 

r spon ab1lid ar. anu 1 u i oz, f 1tor d 2 • o-

ção T o n1o da .A. • o de vio ter1 s d po it o e 

barr a de e rviço d m em opartição, 1nt1mo-vo ompa-

reoer ronte sta oommi ~o de 1nqu rito, no di 18 o cor-

r nt m z bro, ll 13 hor • 1m r r a a ela-

-rSQO • 

B t oo 1 ão de inqu rito funociona no di-

ioio d s or t ri Viaç"'o Obro Publ1o • rua 1 oh 

elo, 26, l andar. 

• audaçõ 
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~~a~~_pão de ~ucuJ e ~oéoó de q ~u o 

. C US ÃO DE INQU ITO . 
._$'_.3.. ......... ão ... Fa.u.J..o ...... l2 ... -.uax ..... e/e. ... daz.embr.o ... .. ..................... e/e. ,r_9.A .• .... 

Illm& Sr. Guilherm art1n 111, 

Motorista da 2a. SeoQão Teohnioa. 

N E S T A. 

2a. via. 

virtude d hav rdes 1do arrolado como t a-

temunba no prooes o administrativo instaurado para apurar . a 

r aponsabilidade de sr. anuel de ueiroz, f itor da 2a. Sec

ção Teohnioa da B.A.E. no d avio de materia•s doposit do 

barraca de serv1QO da mosma Repartição, intimo-vos a o p -

roa r p rente esta oommissão de inquerito. no dia 18 do oor

r nt , As 15 horas, afim e pro tardes d claraçõ s. 

Bata commis ão de 1nquor1to _funooiona no e41-

fioio da s or taria da ViaQão e Obra Publicas, ê rua Riacbu

lo, 25, l& andar. 

audaQÕe 
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COMMISSÃO DE INQUE ITO 
JIÇ_ ... 4 ......... são ... Panl.o.., .... l2 ...... á:xx:xxxde. ... dez.embr.o ........................... de. 

2a. via. 
!11 Sr. Oscar Peixoto , 

Distribuidor de Serviços da 2a. Secção Teohniaa. 

B B S T A. 

virtude e havard s i do arrolado aom te -

temunba no processo administrativo instaurado »ar apurar 

reaponsabilidad do ar. nuel de ·ueiroz, feitor a 2 • Seo-

ção Teohnioa da R.A.E. no aeev1o de mataria s d poaitado 1':1 

barraca e serviço da mesma Bepart1ção, intimo-vos a co pa-

r cer pernnt esta co issão d inquetito, no dia 19 do cor-

rente mez de dezembro, As 9 horas, afim e preaterdea decla-

-raç oea. 

E ta commis ão de 1nqu rito tunaciona no d1f1 

oio da S oretaria de Viação e Obras Publicas, á rua iao uelo, 

25, 1 andar. 

S udaçõo 

-
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111m sr; osê de lmeida Silvo, 

Guarda da 2a. Secção Teohnica. 

N E S T A. 

2a. via. 

m virtu4 d haverdes sido arrolado como t s-

temunha no processo administrativo instaurado p ra o.purar a 

responsabilidade do sr. nuel d ueiroz, feitor a 2 • o-

ção Technioa da .A.E., no desvio de m tariaee deposit oa 

barracas d serv1ç~a mesma Repartição, intimo-vos a compar -

c r perante esta co issão d 1nqu rito, no dia 19 o corr n

te mez d dezembro, és 10 horas, afim de prestardes deolar -

çõe • 

Esta oommissão da inquerito funooiona no edifi 

cio da ocretaria d Viação Obras Publicas. á rua iaoh 

lo, 25, 1 andar. 
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COMMISS O DE Il QUERITO 
._AÇ_ __ _ f.!_ ~ ---····ª·ª·º··-~-ªM.l.o.; ... l2 ...... ~. dtt ..... da.z.ombr.n ........................ dtt -1'_9J. .. ~ • 

Il~ S1• . Doming Denigris, 

Rua Condo d Sarzeda ; 17. 

N E S T A. 

2a. via. 

virtuao de hnvord s sido arrolado oo o t e 

tomunba no processo administrat vo instaurodo para ap ror a 

rasponaubilidode do ar. anuel ·de Queiroz, eitor da 2a. S o 

ção Tochnica da R.A; ., no desvio de atariaos deposit do 

m barracas de e rviço da mesma Repartição; intimo-vos a 

parecer p rante esta comm1esão de inquerito, no dia 21 do 

rent mez de dezembro, á 13 htraa, afim d prestardes 

-raça • 

.. 

Beta oomm1ssão de 1nquerito tunooiona no edi

ficio da s crotaria da iação e O~rae Publica , 6 rua Riachu 

elo, 26 , lS ndar. 

Saudações 

. . 
v 

3üito Bocoo11ni-Pr 
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2a. via. 
Illm Sr. Antonio BenJamim, 

• 
Rua Cachoeira, 19. 

ll S T A. 

Em virtude de haverdes sido arrolado co o 

testemunha no processo administrativo 1nstaur do para pu-

rar a responsabilidade do sr. nuel de e1roz, feitor da 
. 

2a. Secção Teohnloa, no desvio de materiaea depoeitoü oa om 

barraous da mesma I epartição, intimo-voa a comparecer p ran · 

te e ta co i são do inquerito, no dia 21 do corrent mez 

de dezembro, As 15 hor uo, af im de pr atordoa deol r uQÕ a. 

ata commiaaão do inquorito tunoojona 4o di 

fioio da Secretaria de Viação e Obras Publicas, á rua ia-

obuelo, 25, 1 andar. 

SCIENTl 

s audaQÕ a 

r 

·---~ 
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ASSENTADA 

Aos dezeset de dezembro do anno de mil novecentos e trinta e 

quatro, nesta cidade de São Paulo, numa das dependencias da Re~arti-
... 

çao de Aguas e Esgotos da Capital, no edificio da Secretaria da Via-

ção e Obras Publicas, á rua Riaohuelo n~ 25, és 14 horas, presentes 

o sr. dr. Julio Boooolini, ~resid~nte, e o ar. Epaminondas Motta, vi-

oe-pr sidente, commigo, Laert d lm ida lloraos, s oretario desta 

commissão de inquorito, compareceu o sr . Manuel Antunes de ueiróz, 

citado na portaria que fórma a peça inicial deste inqu rito como Ma

nuel de Queiroz, feitor de turma da 2a . Secção Technica da R partição 

de Aguas e sgotos da Capital, o qual se faz acom~anhar por seu advo

gado, dr . Antonio Dias ~erraz Junior, ~romptifioando-se a depôr e a 

dizer a verdade sobre o assumpto dcst inquerito . P lo senhor presi

dente foi det rminado que s - tomassem por termo as declarações do re

ferido empregado, o que vae feito a seguir. Eu, Lnerte de Almeida Mo-

raos, secretario, dactylographei pres nt , que dato e subscrevo e 

que vae devidamente assignada por todos os membros da commissão de in

querito. São Paulo, 17 de doz mbro de 1934.-------------------------

TERMO DE DECLARAÇÕES DO ACCUSADO, SENHOR MANUEI, .AUTUNES 

~QUEIROZ . 

MANUEL ANTUNES DEl UEIROZ, de 34 annos de e dada, portuguez, 

natural da provincia de Chaves, casado, residente é. rua Da. M:inervina, 

n2 2, n -sta capital, f itor do turma da 2a. Secção Technica da eparti-

-çao de Aguas e Esgotos da Uapital , sabendo lôr e acrevor, com doze an-

nos e cinco mez s de serviço na oi tada Ropartiçõo, t ecl r o 0 ::1 s<e in-_ 



) . 
te com respeito aos factos a quo se refere este inQuerito: -que na 

as declaraçõ~s por elle prestadas no inquerito anterior (autos 

da R.A.E., de 17 do julho de 1933), que lhe foram lidas e nas qua 

conhec-u a sua assignatura; -qu , tanto no s u depoimento como na aca

reação, não soffreu constrangimento por parto dos membros da commissão 

de inquerito; -que soube do d ~ svio de materiaes da barraca de serviço 

da R.A.E., armada â rua Alexandrino Eedroso, onde se executava um tra

balho de prolongamento de conalizDção de esgotos, por interm.dio do sr. 

Oscar Peixoto, distribuidor de s rviços da 2a. S cção ~echnica, que o 

mandâra chamar para communicar-lhe o occorrido; -que ignora completa

mente a data om qu se verificou o desvio de materiaes; -que so r c6r-

da de jâ hav r prontado declaraçÕns, em inqucrito anterior, sobre o mes

mo assumpto objecto do presente, não se lembrando, porêm, o que affirmou. 

Inquirido sobre desvios de matetiaes verificados anteriormente ao que 

dêu origem a ate inquerito, affirmou ignoral-os, affirmando ainda que 

não conhece o carroceiro Antonio Benjamin, bem como o sr. Francisco De

nigris, a quem s6 viu uma unica vez, quando foi com este acareado em 

processo anterior. Declarou, mais, que no dia seguinte âquelle em que 

ao verificou o desvio não teve tempo de conferir os matotiaes existen-

tas na barraca, como costumava fazer, por haver recebido do sr. Guilhet-

me Martihelli ordem para procurar o qr. Peixoto, o que fez immediatamen

te, deixando, portanto, de ir at6 a barraca; -que não tinha confiança na 

guarda Jos~ de Almeida Silva, pois nunca teve confiança m ninguem; -que 

ign6ra o motivo que levou este guarda a accusal o; que, or motivos de 

serviço, havia em certa occasião communicado aos seus superiores algu-

mas irregularidades comettidas pelo ar. Jos6 de Almeida Silva, do qu 

r sultou ser este ultimo suspenso por doia dias; -que dessa data em de

ante não manteve maia r laçõea de amisade com o referido guarda; -que 

nega qualquer participação nos factos a quo se refere ate inquerito. Na 

da mais disse nem lhe foi perguntado. Pelo quo eu, Laerte de Almeida Mo-

raea, secretario, dact7lographei o pres nte, que dato e assigno, e que, 



uma vez lido e achado conforme, va d vidamente assignado pelo deode-11 ~ rente, p lo seu advogado, dr. Antonio Dias Ferraz Junior, e pelos \ 

mais membros da commissão de . inquerito. são Paulo, aos dezesete d de-

z mbro de 1934.~----------------------~-~----------------------------~ 

ASSENTADA 

Aoa dezenove dias do mez de dezembro do anno de mil. nove

centos e trinta e quatro, nesta cidade de são Paulo, numa das salas 

da Repartição de Aguas e Esgotos da Capital, no dificio da Secreta-

ria da Viação Obras Publicas, â rua do Riaohuelo, n. 25, presentes 

o senhbr doutor Julio Boocolini, presid nte, s nhor Epaminondas Motta, 

vice-presidente, oommigo, Laerte de Almeida Mora-s, seor tario d sta 

oommissão de inquerito, compareceram os are. José dos Reis,~ Guilher

me Martinelli, José de Almeida Silva e Oscar Peixoto, os dois primai

roa arrolados para dap~r m hontem, dia 18, não o havendo feito por mo

·tivo de f~rça maior, ·e os dois ultimos intimados a prestarem hoje suas 

d clarações, todos e 11 ã s arrolados como testemunhas no processo 

administrativo a que responda o ar. Manual Antunes de iroz
7

prompti

ficando-s a dep~r e a diz~r a verdad • P lo ar. president foi d ter

minado que se tomassem por termo suas declarações, o qu ~ feito a se

guir. Eu, Laerte da Almeida Moraes, secret ario, daotylographei o pre-

e -nte, que dato subscrevo e que va devidamente assignado pelos de-

mais membros da commissão de inquerito. São Paulo, 19 de dezembro de 

1934.----------------------------------------------------------------



la. T E S T E M U N H A 

JOSE DOS REIS, com 21 annos d edade, brasileiro, solte -

ro, natural do Estado de São Paulo, capital, residente á rua B, n~ 

5, districto do Belemzinho, ajudante de apparelhador da 2a. Secção 

Technica da R.A.E., sabendo ler e escrever, deolarou, na presença 

do advogado do accusado, o seguinte sobre o assumpto deste inqueri

to: que confirma as declarações prestadas no processo anterior, na

da t~ndo a accrPscentar ás mesmas. Essas declarações vão traascrip

tas a seguir: "que, no dia 18 do corrente mez, ás dez nove horas e 

vinte minutos, mais ou menos, ia com seu amigo Guilherme Martinell,, 

motorista da R.A.E., pela rua Alexandrino Pedroso, onde a Reparti

ção está procedendo a trabalhos de prolongamento da rede d esgotos 

e onde, na esquina daquella via publica com a rua Thiers; existe 

uma barraca para guarda de materiaes; que, ao se approximarem desta, 

notaram d ante da barraca, ~m conversa, o guarda do serviço, José 

de Almeida Silva, a o encanador não habilitado, Francisco Denigris, 

este residente á rua Gonde de Sa~zedas, n.l7; que desconfiaram da 

actividade de ambos porquanto os m amos entraram, lógo após, na bar

raca, demorando-se por espaço de vinte minutos, mais ou manos, em 

palestra; que, por esse motivo, resolveram observar os dois homens, 

ficando o depoente o seu companheiro occultos na esquina; que, de

pois daquella demOra, sahiu prim0iramente da barraca o guarda José 

de Almeida Silva, o qual olhou para todos os lados, como qu para 

certificar-se de que ninguem os espreitava, fazendo em seguida, um 

signal para o int0rior da barraca, indicondo ao encanador Denigris 

que podia sahir; que oste, effectivamento, sahiu, carregando um sao

co volumoso e despadiu-se,rumando em direcção á rua Canindé; que o 

depoente e seu companheiro resolveram, então, acompanhal-o, alcan

çando-o na esquina daquella rua com a rua Alexandrino Pedroso, on

de elle, depo nte, vendo o encanador Denigris largar o sacco no 

chão e distrahir-se a endireitar a gravata, do mesmo se acercou, 

indagando: "que 6 que voe~ faz por aqui a estas horas?"; que o in

terrogado respondeu estar de volta de um serviço quo fiz~ra alli 
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~ · 
p rto; que, n ssa oocasião, o motorista Gu11hermo Mart1ne111, que s~ 

achava ao lado do d po nt , porguntou tambem: "Que fJ quo traz neste~~ Ü 

saoco?", accrnsc ntand o lógo: "vamos abrir"; qu o ncanador, a esta V 
altura, pediu noar oidamente qu não fiz as m isso . promett ndo, em 

troca, "pagar-lhAS uma c rvejall; qu13 o motorista l!artinelli r ousou a 

offerta e abriu o sacco, verificando que p moemo continha stopa m 

corda, deduzindo que ate material ~ivesse sido dqsviado da barraca 

da Repartição, de onde o encanador havia saJido momentos antes; que o 

encanador apontado fugiu, imm~diatam nt e , tomando rumo ignorado; que, 

em seguida, ambos tambem se retiraram, t ndo o motorista Martinelli 

guardado o sacco em sua casa, entregando-o, no dia soguinte, ao che-

f , digo ao distribuidor d- sorviços da 2a. Secção ~ ohnica, a quem 

relataram o occorrido; que . não €J desaffecto do guarda Josll de Almeida 

Silva, com qu m jâ tra~alhou numa turma durante mais de um anno, sem 

nunca ter ouvido fallar de sua oonducta nem nunca hav -r tambem susp i

tado doll ; que depois da aprehensão do sacao de estopa não mais fal

lou com o guarda, o qual veio a sab - r de tal causa por intermedio de 

tercoiros. Na~a mais disse nem lhe foi perguntado , pnlo que u, João 

Raymundo RibAiro, servindo de scrivão, lavroi o pres nte d poimAnto 

que, lido e achado conforme, vae dAvidamonte assignado p lo d poAnt 

A n·los demais membros da commissão d inquorito. São Paulo, 28 d mar

ço de 1933." Hav ndo o depoento ratificado as suas declaraçÕes ant -

riores, reconhecendo nellas a sua assignatura, nada mais dias nem lh 

foi perguntado. Pelo que eu, LaPrte de Almeida Moraos, seor~tario, dac

tylographoi o pres~nte , quo dato e subscrevo, e qu , lido . achado con

forme, vao d vidamente assignado p lo declarante, p los d.mais membros 

da commissão d inqu . rito, bem como p lo advogado do accusado. São Pau

lo, 19 de dezembro de 



2a. T E S T E M U N H A 

GUILHERME 1URTINELLI, oom 29 annos da edad , brasil~iro, 

do, natural dest- Estado, capital, resid-nte â avenida Vauti rs n. 6, ca

sa 3, motorista d auto-caminhão da 2a. Secção T chnica da R.A.E., sab n

do 1 -r e escrever pouco, com cerca de seis annos de serviço, declarou, na 

presença do advogado do accusado, dr. Antonio Dias ]erraz Junior, confir

mar as suas declarações prPstadas -m proc sso anterior, que vão abaixo 

transcriptas, - nas quaos reconh ceu a sua assignatura: "que no dia d -

zoito do mez de março proximo findo, ás dezenove horas vint minutos, 

mais ou menos, ia com s -u companhniro de trabalho, Jos6 dos Reis, ajudan

te d fiscal da 2a. S cção iochnica, pela rua Al -xandrino Pedroso, onde 

a Rnportição estâ procedendo a trabalhos de prolongamento da rode de es

gotos e onde, na esquina daQuella via publica com a rua Thi ra, exiet 

uma barraca para guarda de materia~s; que ao s approxima~em dos~a, no

taram d ante da mesma, em conve sa, o guarda do s~rviço, José de Almeida 

Silva, e o ncanador não habilitado Francisco Denigris; que dnsconfiaram 

' das maneiras de ambos, porquanto, após o guarda tnr batido varias vez s 

no cadeado da barraca, Antraram nAsta, dAmorando-se approximadamente pe

lo espaço d- uma hora, Pm conversa; que, por sse motivo, r solveram ob

servar os dois homens, ficando o dopo nte e s-u companheiro occultos na 

esquina; que, depois daquella demora, sahiu primeiramente da barraca o 

guard José d Alm ida Silva, o qual olhou para todos os lados, como que 

para inteirar-se de que ninguem os espreitava, entrando novamAnte na bar

raca; que, dahi a pouco, retirou-se da barraca o encanador Denigris, car

regando um eacco volumoso, rumando em dirocção A rua Canindé; que o de

poente o seu companheiro resolv ram ent ão seguil-o, alcançando-m na os

quina daqu lla rua com a rua Alexandrino Pedroso, onde lle, depoent , e 

seu companheiro, ~ando o encanador Deni t t s largar o sacao no chão, do 

mesmo se aor-~rcaram, indagando: "0 moço, que ~ que voe':' tem nosso sacao?" 

Aacroscontaram: "Vamos abril-o, pois voo'ê sahiu ha pouco da barraca do 

serviço da "ã . A.E. n; quo o int-rrogado r spond u: nNão sahi da barraca , 

deixem disso, porque vocas vão prejudicar o guarda" e accr scentou:"Eu. 

pagar i uma cerveja para vocês"; que o depoente e seu companheiro roeu-



saram a offorta abriram o sacoo, p lo que o no nador Denigris 

que iria chamar o guarda desapparoc u a s guir, não mais voltando 

local; que dito sacao continha stopa -m corda, deduzindo qu est- ma-

t rial tivesse sido desviado da barraca da R partição, d ond o nca

nador havia aahido mom ntos ant~s; qu-, m seguida, ambos tamb~m se r -

tiraram, tendo o dopo nt guardado o sacco ~m sua casa, ntr gando-o no 

dia s guint na 2a. S-eção Technioa, ao distribuidor d s rviços, a quem 

ambos rolataram o facto oocorrido; qu não ~ d saffecto do guarda Joéé 

d meida Silva nem nunca ouviu fallar d sua oonduota; qu d pois da 

entr gado sacco na 2a. S-eção T~ohnioa, não mais s avistou com o guar-

a. ~ada mais dis~o nem lhe foi porgun ado, p lo que eu, Epaminondas 

Motta, servindo de scrivão, lavrei o presP.nt depoim-nto qu , lido 

achado conform~, va devidamente assignado p lo d-po nte e pelos d mais 

m mbros da commissão d inquorito. São Paulo, 4 de abril d 1933." 

Nada tendo o depoente a accr0BC-ntar á sua d claração anterior, u, La-

erto d Almeida Mora s, secretario, lavr i daotylograph i o pres nte, 

qu dato s:ubscr vo, qu , lido achado oonform , va d vidam nte as-

_ signado pelo d clarant , p los demais 1n.e(bros da oommissão d inqu ri to, 

b m como polo advogado do acousado. são Paulo, 19 de dez mbro d 1934.---

~~~_,...,..,_.--~-----

3a. T E S T E UNHA 

OSCJR PEIXOTO, com 51 annos d dad incompletos, brasileiro, 

casado, natural dest~ atado, capital, resid-nt á rua 'Brianno Prooo

pio, n.35, 2~ scriturario da R.A •• , com as attribuiçÕes de distribui

dor do serviços da 2a. S cção Tochnica, sabendo ler e screver, com 37 

annos de snrviço, declarou, na pr s~nça do advogado do acousado, dr. n-



tonio Dias Ferraz Junior, confirmar as suas declarações prestadas q~ 

pro c sso ant, rior, g_u~ vão abaixo tranecriptas e nas g_ua s reconhoc u~ 
a sua assignatura: "quo no dia d zonove do mez de março proxi~o ~indo, 

és seis horas e trinta minutos, mais ou menos, foi procurado pelo moto-
... 

rista da mesma socçao, Guilherme Martinelli, o qual lhe declarou ter 

apr~hendido . no dia anterior, és 20 horas, approximadamente, do ncana-

dor Francisco Denigris, um sacco contendo estopa em corda, que, em se

guida, o depoente, em companhia do re~orido motorista, dirigiu-se é re

sidencia deste, sita é rua Rodrigo dos Santos n. 94, onde de facto cons

tatou a ·-xistnncia do material aproh ndido, quf.) ~oi removido para o os

oriptorio da 2a . Secção T.chnica, s ndo ntregue ao s u respectivo ch--

f ; quf-l, no ml')smo dia, chamou em sua presença, o guarda Jos~ de Alm i-

da Silva, interrogando-o a respeito do occorrido, visto como o material 

em questão pnrtencia â barraca da qual o mesmo era guarda; que o inter

rogado declarou nada saber com relação ao desapparecimnnto do sacco de 

estopa em corda; que, dois dias após, o depoente foi procurado p lo guar

da José de Almeida Silva , aqui na séde da Repartição, o qual, r ctifican

do a sua declaração anterior, disse qun entregou o material em apreço ao 

encanador FrancisCo Denigris, por determinação do respectivo ~eitor da 

turma, ·Hanu 1 d- ueiroz. Nada mais dias nem lhe foi perguntado, pelo 

que eu, Epaminondas 11otta, servindo de escrivão, lavrei o presente depoi

mento que, lido e achado conforme, vae devidain nt assignado pelo depoen

te o pelos demais membros da commissão de inquerito. São Paulo, 4 de abril 

de 1933." A esse depoiml'3nto aocrl"'scenta o ar. Oscar Peixoto que até a da-

ta dos factos que der motivo a estn proc -sso nunca lhe chegou ao conhe-

oim-nto qualquer nota que desabonasse o accusado, sr. ~anual de ~u0iroz, 

tendo sido o s u procedimento,até então, exemplar . Disse mais que, no dia 

immediato á aprehensão do sacao de estopa, chamou tamb m o fnitor Manuel 

de Queiroz á sua prl"'sença, para communicar-lhe o occorrido; que este ul

timo negou qualqu r participação ou r sponsabilidade no facto, procurando 

lançar a culpa sobre o guarda; que este, por sua v z, tambom negou que ti

vesse permittido o desvio de meteria s que lho estavam confiados. A vista 

dnsses factos o depoente oommunicou-os aos seus suporiores, o que acarr -

tou a suspensão do guarda Jos6 d Alm ida Silva . Nada mais disse nem lhe 



foi perguntado, pelo qu u, Laorte da Almi!Jida Moraes, s .rvindo d-

-vao, lavr-i e dactylograph i o prcs nto, qun dato o subscrevo, e quA, 

do - achado conform-, vac devidam~nt- assignado p -lo declarant , p~loa de

mais d mbros da commissão de inqu rito, bom como polo advogado do accusa-

do. São Paulo, 19 do d znmbro d 1934.~~-~~~~--------------

----------------------------------

- ---------------~-------- ;(/ 
- ---~~~!!.~-- ____ !.§ 

-~~-~--------
C:~ . 

~ ... ~- ld,~~~ 

T E R H......;._O_.-..D_E __ A---..D_I _A---...;.__E_N~T;..._.;..O 

T ndo em vista o adiantado da hora,o ar. pr sid nt d sta com

missão de inqu rito, dr. ulio Bocoolini, r aolv u adiar para manhã, dia 

20, ás oito horas m-ia da manhã, a inquirição da t stomunha sr. Jos da 

Almnida Silva, mencionada na assentada desta data. São Paulo, 19 d d z m-

bro d 1934.-------------------------------------------------------------
. 

/ k-• <c • • . 
~~--------------------
~ ~ ~~ ---------~--~--~~----~ 

-~~----. 
A S S E N T A D A 

Aos vint- dias do moz d- d z mbro do anno. d mil novec ntos e 

trinta - quatro, nesta cidade de são Paulo, numa das salas da partição 

da as e Esgotos do São Paulo, no dificio da Secretaria da Viação e 

Obras Publicas, á rua Riachualo, n. 25, pr sentAS os srs. dr. Julio Boc-

oolini, prnsident , paminondas Motta, vic -pr sidonto, oommigo, Laort 

d Almeida I oracs, s-orotario d ata commissõo de inqu rito , compar ceu o 



'. 

I ' ' 

sr. Jos de Alm ida Silva. arrolado como t s t omunha no proc sso a 

nietrativo a quo r spond o ar. Manu 1 d iroz, qu deixou do prf~1j 
tar hontom o seu d poimento conform consta do termo do adiamento ~ 

~. tendo s~ promptificado a dizer a verdade. Pelo sr. presid nt foi 

à -t erminado qu ao tomassem por t~rmo as suas d claraçõ s. o qu f 1-

to a seguir. Eu, Laort - do Almeida UoraAs, secr~tario, dactylograph i 

o pr -sont , qu dato aubscr vo. e que vae d vid am nt assignado p los 

demais m mbros da commissão d~ inqu rito. são Paulo, 20 d deaembro de 

1934.-------------------------------------------------------------~---

I 

4a. T E S T E if. U N H A 

JOSE DE ALMEIDA SILVA, com 59 annos d dada. portuguez. na-

tural da provincia à B-ira-Alta. casado, r sident~ â rua João Th odoro 

n. 219, guarda da 2a. Secção T chnica da R. A •• , com 23 annos d s rvi-

ço, sab ndo ler c scr v r muito pouco, d~clarou, na proa a do advo-

gado do accusado, dr. Antonio Dias F rraz Junior, confirmar as suas d -

olaraç~-s prestadas em proc sso anterior nos qua s r vonb ceu a sua 

assignatura, indo as JnAsmas abaixo transcriptas:"que no dia d zoito do 

moz de abril. digo m z d março proximo findo, és d zanov horas trin .. 

ta minutos, approximadam~nte, encontrava-s . no d s mp nho das suas at

tribuiçÕ a de guarda no cant iro d s rviço da R. A.E., â rua loxandri

no Pedroso, ond a Repartição es t é proc d ndo a trabalhos do prolonga-

manto da r a~ d . Bgotos, onde na esquina daquella via publica com 

a rua Thiers, existo uma barraca para ~arda d mat riaes, quando del-

le, dApo nt , se acercou um individuo baixo, sou desconh cido, pergun-

tando-lh - se o f itor da turma qu alli trabalha, Hanuel d iroz. 

tinha lh dado ordom par ntragar um sacao d ~stopa em corda; que o 

dopoonto, t ndo do facto recebido ord m V9rbal daquell feitor, quando 



nessa tardo entrou para o seu serviço, para entrP.gar o. alludido m 

rial a uma pessoa que d 

mandar entrar na barraca o r~f~rido individuo, com qu m palestrou 

ca de meia hora, entregando-lhe depois o sacao de estopa, quo já se 

achava separada p~lo citado feitor; qu factos semelhantes s repro

ziram por varias vez~s, de um anno para cá, tendo sido entregues pe

lo d~po~nte diversos materians, tans co~o: pixe, canos, estopa, mani

lha, etc.; que para isso, sempre tem rocobido ordens expressas do fei

tor Manual de ~ueiroz, so' as ord ns de quem ;rabalha~~cerca d 

nos; que das primeiras v~zes elle ,d apoont~.se recusara a cumprir assas 
... ordens, porém, que o refnrido feitor o replicou, dizendo qu~ nao se 

arroceiasse que nada acont c•ria, porquanto quem mandava alli er al-

le, e que se portwntura m depoente fosse interrogado, que negasse o 

facto; quP das outras vez~s entregou os matoriaas a um tal Benjamim, 

carroceiro, sendo por ordem do feitor; que nas suas primeiras decla

raçÕPs fnitas aos s~us superiores, negou a sua connivencia nesses fac

tos por insinuaQão do feitor Manuel de uairoz, o qual alegou a amea

çar a esposa delle,depoanta, caso viesse a soffr r qualquer cons quen

cia em relação ao facto constatado; qu o depoente nunca tnve recom

pensa alguma pela entrega desses matnriaes, quer por ISrte do feitor, 

quer seja por parte dos portadores, a não snr bebidas, que acceitava, 

ignorundo a irregularidade do desvio dos matPriaos, bem como o desti

no quo tomavam. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que eu, 

Ep amin o n .' d a' s · 11 o · tt . ~ secretario desta commissão, lavr i o pres n

te depoimento quo, lido e achado conforme, vae d vidamente assignado 

pelo depoente e pelos demais membros da commissão de inquerito. São 

Paulo, 4 de abril d · 1933. 11 Inquirido sobra a suspensão que lhe fôra 

ha t mpos applicada, declarou quo a mesma lhe f~ra imposta em virtude 

de ter sido surprehondido pelo f itor Manuel de ueiroz, no interior 

da barraca, m companhia de uma mulher, durante a noite; que esta, fu-

gindo â chuva que cahia, lhe pediu agasalho dentro da barraca, no ~te 

o depoente consentiu; que sabam digo presenciou, por diversas vazes, 

o feitor [anual de Queiroz receber em sua barraca uma mulher, ignoran

do o intuito com que o fazia; que não é desaffecto do feitor, mas sabe 



... 
que ost nao o apreciava, por pr~t~nder collocar em s~u legar um a - 5 
go e cont~rran~o; que só ontr gou os mat~riaes aos srs. Francisco D~-q 
nigris Antonio Benjamim, sendo que ao primeiro uma unica vez, a qte 

deu origem a ost~ inquerito, varias vezes ao segundo, sempre por or-

dem do feitor :F.anut?l de ueiroz, Nada mais disse nem lhe foi p rgunta

do. P-lo advogado do aoausado foi dito qun contestava o d~poimont o da 

tnstcmunha, por s~r ell monos verdadeiro, incongru nt , -,specialm n. ... 
te porque o depoente ~ part visivelmont~ interessada nesh t inquerito, 

int~resse stn nm afastar de si a culpabilidad que sobre nlle reca , 

ela ntr~ga do saoco de estopa a ~~rancisco D nigris, objecto do proa n

te inqu rito. Ao que o ar, prPsident dias qu-, mbóra acqui\cendo 

m consignar neste termo a contestação apresentada pol~ advogado, não 

concordaya com as razõ s por ell apresentadas, porquanto perfeitamente / 

expontannas foram as declnraçõ~s do d po nte, qu l6gicamnnte ~ int -

rossado em d .monstrar que a culpa principal do facto não lho cabe, co- \ 

mo subordinado ao accusado feitor 11anuel de uoiroz, qo qual devia 

d c r, mórmento m so tràtando do pessoa ignorante, como ó o dopo nte. 

P_plo que u, Lanr tc de lm ida Moraes, socrctario, dactylograph,i o 

presente, qu dato e assigno, que, lido achado conforme, va d vi-

damqnto assignado p lo declarante, pelos domais membros da comnissão de 

inquerito e pPlo patrono do accusado , em cuja presença foi a t stemunha 

ouvida. são Paulo,· 20 de 

( 

.....--------



ASSENTADA 

Aos vinte ~ um dias do maz da daz~mbro do anno do mil 

c ntos e trinta o quatro, nesta cidad de São Paulo, numa das d p n-

d~ncias da Repartição de Aguas Esgotos da Capital, no edifício da 

Secretaria da ViaQão e Obras Publicas, â rua Riachualo, n . 25, âs 15 

horas, pros~nt s o sr. dr . Julio Boccolini, prosid nte, e o ar . Epa

minondas Motta, vice-presidente, commigo, Lacrto de Almeida Mora~s; 

s cretario desta oommissão d inqu rito, compar o· u o ar. Francisco 

Denigris, arrolado como tnst munha no processo administrativo a que 

re.spond~ o sr. Manuel e Queiroz, e que se promptifioou a dep-ô r e a 

dizer a verdade. Esta t stemunha figurou no instrumento de intima

ção, por equi v&oo, como Domingos Denigris. Pelo sr. presidente foi d -

terminado qu- se tomassem por tArmo as suas 4aclaraçõ s, o que ~ f i

to a s gu.ir . Eu, Laerto de Almeida Morac-~s, S()Cr tario, daotylographei 

o present , que dato e subscrevo o que vao devidamente assignado pe

los demais membros da oommissão de inquerito. são Paulo, 21 de dos em-

bro de 1934.--------------------------~--------------------~---------

--------·-~_ts_,~~ 
rl __ ~ L&Ut.eY...i~---

/ 

5a . T E S T E M U U H A 

FRANCISCO DENIGRIS, com 33 annos da edade, italiano, natural 

de Bari, solteiro, rosid nt~ nesta capital,â'rua Oonde da Sarzodas , 

n. 67, antigo 17, esgoteiro, sabendo ler o escrevPr, declarou o se

guinte, na prPscnça do advogado do accusado, dr. Antonio Dias Ferraz 

Junior: que confirma o sou d~poimnnto anterior, com oxcep ~o da parta 

roctificada na acareação fnita com o guarda Jos de Almeida Silva, do

poim nto sso quo van abaixo tranacripto: "que t11m a profissão de os-

goteira e quo dois ou tr s dias antes de dezoito de março proximo paa-



eado, onoontrou-e com o guarda da R .A.~., Joe d Almoida Silva, 

rua João Theodoro, és quatorzn horas, maia ou m nos, com qu 

trou sobre assumptos do sua profissão; quo t~ndo ô d poento declar -

do ao achar em més condiçÕes financeiras para adquirir matoriaee pa-

ra os snus snrviços, o rcf~rido guarda dia s -lha qu pod ria oed r ao 

dopoont , por mpr -stimo, uma aorta quantidade d estopa m corda, 

xistnnt na barraca dos rviço da R. A. E., sita é rua Alexandrino P

droso, esquina da rua Thiors, da qual 11 era o reponsavel das dezcs

e is horas ató és sot horas do dia s guinte; que o d po nt deVPria 

procurar-lhe sómnntn durante a noito, naquclla barraca, afim do roa .

boro mot rial offor cido, o qual d -v ria s~r devolvido opportunam n-

t ; que aoo itando a off rta, assim proa dou o d poente, tnndo no d1 

d zoito do moz proximo findo, és dez -novo horas, approximadom nt , s 

dirigido para o local indicado, -noontrando-sn com o guarda Jos d Al-
• 

moida Silva; qu alli pal straram uns quinze ou vinte min~tos, findos 

os quaee ingressaram ambos na barraca, onde cortarem a stopa arru-

maram-na no sacao vazio, lavado por clle deponntn; que m seguida s 

r tirou da barraca, carregando o sacco, m dnmanda do sua residenoia, 

quando uns duzentos metros adiant , ao ch gar numa esquina, foi aloan-

çado por um rapaz, qu sab - s r chauff~ur da R. A.E., o qual s ncon-

trava acompanhado do um individuo moço, que ello,d poento ,d sconhecia; 

qu foi pelos moamos abordado o interrogado sobre a prooed -ncia do sac

ao que estava -m seu poder, t -ndo o dopo ntn respondido snr um pouco d 

stopa; qu no momento om qu os dois rapaz s acima dias ram que iam 

abrir o eaooo oro questão, o dnponntn fugiu, deixando o m amo em pod r 

dos citados rapaz s; qu assim procndn• porque s abia t~r praticado um 

aoto dnshonnsto, com a oonnivnncia do guarda Jos~ d Alm -ida Silva, pois 

que neto não poderia disp~r do mataria s qu não lh pertnnoiam; qu 

conhece d - vista o r~fnrido guarda, ha coroa de a ia mezes, sondo esta 

a unica voz qun tnv nt ndimnntos com o m-Amo a r nspoito dn emprnsti-

mos dn matnrians; quo conhnc(.) o fn i to r dr:! turma 1ranuel d ueiroz, tam-

bnm de vista, affirmando quo estn atá compl -tamontn alhnio ás suas 

combinaQÕns con o guarda. Nada mais dis s- , nem lhe foi perguntado, pe

lo quo (lU, Epaminondas 1 otta, s rvilido de escrivão, lavr i o pr s nte 



t rmo quo, lido achado conformn, vae dovidament~ aesignado 

poent~ e pelos domais membros da commissão do inque~ito. São Paulo, 

do abril de 1933." Tendo o d poAnt~ roconhocido a sua aeeignatura no 

depoim~nto acima transcipto, nada mais dias~ nem lho foi perguntado . 

Pnlo qua -u, Laert- d Almeida l.Ioraos, sa'I'Vindo como s crntario, la-

vrni o dactylographni o prPsnnto, quo dato o subscr-vo e qun, lido e 

achado conformo>va devidamontn assignado pelo declarante, pelos d

mais membros da commissão d inquerito 0 p lo patrono do accueado, om 

cuja presnnQa foi a tost~munha ouvida. são Paulo, 21 d dezembro dn 

1934.------------------~----------------------------------------------

-~~,.:>2~~--

TE~fO DE ACJ~EACÃO ENTRE O GUARDA JOSE DE AD~IDA SILVA E O SE

NHOR FRAlWI SCO DENIGRIS, DE QUEM FOI APREHENDIDO O MATERIAL DESVIADO 

DA B.~RACA DE SERVIÇO DA R.A.E. 

Aos vint e um dias do mez d deznmbro do anno dP mil novecentos 

e trinta e quatro, nesta cidade d são Paulo, numa das dep ndencias da 

Repartiqão dP. guas e Esgotos da Capital, no odificio da Secretaria da 

Viação n Obras Publicas, é rua Riachu lo n . 25, és 16 horas o 15 minu

tos, perante o sr . dr . Julio Boccolini , pr sid nt desta comn1issão d 

inquerito, o o sr . paminonl as Motta, vice- prnsid~nt , commigo, LaGrt 

d Alme ida Moraes, secr tario, comparnceram os srs . José d Alm ida 

Silva c o sr . ~rancisco D nigris, ambos testemunhas jé qualificadas nes

t inqu rito, afim d sornm acar ados e que s declararam promptos a 
,., 

dizer a verdade . ~onda ambos ouvido a leitura do tormo da acaroaQaO an-

tnrior, e nellc reconhecido suas assignaturas, doclararam confirmai-o, 

indo o mesmo abaixo transcripto: "Foi dito pelo sr . Jos6 do Almeida Si l -

va, guarda da R. A.E. quo confirmava o s u depoimento antnrior , isto t 



quo rooobou ordom do feitor da turma, Manual de Queiroz, pra ntr~ { Q 

gar a stopa 0m corda ao individuo que lhe procurara na barraca, n~ / I 
dia dezoito do m z proximo passado, roconhocondo o mesmo na p~ss oa-~o 
sr • .l!'rancisco D nigris, prps~nte a o:~sta acareação; accr ... acentou quP. 

ost~, no dia antnrior á entrega do material, dP.zos te a~ março ultimo, 

appareceu â tarde na barraca nm qu~stão , perguntando a elle dopoonte 

si já tinha ordem do feitor Manuel d Qu iroz, para lhe Pntregar cer-

ta quantidade de estopa; que o dPpoonto respondeu negativam nt , vis

to ignorar qualquer ontendimnnto nesse sentido, ontr o f -itor o o 

ar. Donigris , razão porque não ontr,.gou causa alguma; quo no dia im

mediato, o dopo,.ntn dou sei ncia do occorrido ao fnitor, ao que cst 

r0spondou, ordonande-lhe a .ntrnga da nstopa â r f~rida pessoa. P .lo 

sr. Francisco Donigris foi dito qun dosojava faz r r ctificação do 

sou depoimento anterior, o que foi fpito nos a guintns t rmos: que 

no dia deznsseis do março ultimo, encontrou-sA com o feitor Hanuel 

Qu iroz, na rua Alexandrino Pedroso, ás quinze horas , approxima

com quem palestrou sobre varias assumptos, entre os quaes a 

~ 

. N 

de sua situaçaa precaria afim de 

I 
eus s rviços; quo o alludido feitor, quo 

comprar materiaos para os l 
~ seu conhocido ha cer4a de 

Seis mPzes, desde a execução d s"'rviços de prolongamento na rua Lis-

oa, pramptificou-so om lhe ceder, por -mprostimo, certa quantidade 

do stopa em corda, exist~nt na barraca do serviço da R.P.E., á rua 

lexandrino Pedroso , de cuja turma o mamo ~ feitor; que este cambi

ou com o depo nt,. o modo de s"'r entregue o ·matnrial offerP.cido, di

zendo-lho qu se dirigisse á barraca em quostijo, depois da retirada 

da turma, quo elle daria ordens a rnspoito ao respectivo guarda; quo, 

de facto, a depoonto no dia seguinte, apparocou na barraca, tendo o 

guarda ao negada a entrngar a nstopa, a11 gando falta de auctorização 

do g itor; que em vista disso voltou no dia immediato, dezoito de mar

ço proximo findo, ás das nove horas, mais ou menos, afim do ir buscar 

o matnrial, para o que ell ,depacnt , levou um sacco vazio; ou . desta 

vez o guarda , já tendo rncobido ordem do f 0itor ~upiroz, cntr~gou ao 

dcrponnte a ostopa quo lh~ ~ra nmpr8stada; qu~ confirma o depoimento 

ant~rior, com excepção da part qu~ s~ja contraria âs declarações aci-



l· 
ma; qu~ ~sté int iram~nte d accerdo com as 

llo d po nte; qu J lo guarda Jos~ de Almeida Silva, assistidas por 

sou prim iro d poimento,escondendo a verdade, foi exclusivamnnt com 

o fito .d- innocontar os dois empr~gados da . A.E., d qual uer culpa

bilidade no dnsvio do mat-rial; qu nunca recompensou, com dinhoiro ou 

d qualquer outro modo, o fnitor anu 1 d- Queiroz, n m o guarda José 

e Alm ida Silva. Nada mais disseram, nem lh s foi perguntado, p lo 

quo ou paminondas Motta, s rvindo de scrivão, lavrei o prns nt- t r -

mo quP., lido achado conformo, vae d vidamente assignado pelos d po-

11ntns p los domais m13mbros da commissão de inqu rito . São Paulo, 5 

de abril de 1933 . " Interrogados sobre o assumpto da pal stra que men

tiv ram na barraca, na occaaião da ntrega da stopa, declararam qu 
• 

v raou sobro a precaria situação financeira do sr . D nigris, o qu 

motivou o ~mprestimo do mat rial, ficando assim o sr. José de 1m id 

Silva sabedor do destino quo tomariam os matoriaes , isto N , que nao 

s d~stinavam a s .rviços da R •• E., Nada mais disa.ram, n m lhes foi 

perguntado . Pnlo qu 13U, La~rto de Almeida Moraes, lavr i dactylo-

graphoi o prnsonte t rmo de acar ação , quo foi feita na pr sença do 

patrono do accusado, ~ qu~, lido achado conforme pelos acar ados, 

vao devidamPnto assignado p los m smos, pelos membros da commissão 

_ _. ___ _ 
- rv1 J • (\ • ~ c~ 
~~-2'-~-~-- ----P.rr--7 
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A S S E N T A D A 

Aos dois dias do mez de janeiro do anno de mil novooentoa e ~ 
trinta e cinco, nesta cidade de s ão Paulo, numa das salas da . eparti

ção de 1guas e Esgotos da Capital, no edifí cio da Secretaria da Viação 

e Obras blicas, é rua iachuelo, 25, presentes o ar . dr . Julio Bocco-

lini, presidente, e paminondas otta , vice-presidente , commigo, Laerte 

de Almeida Morues , secretario desta commissão de inquerito, compareceu 

o s r. ntonio Benjamim, arrolado como testemunha no processo administra-

tivo a que responde o ar. Manuel de ueiroz e que se promptificou a di

zer a verdade. Pelo sr. presidente foi determinado que se tomassem por 

termo as suas declarações , o que é feito a seguir. Eu, Laorte de lmei-
• 

da l oraos, secretario, dactylographei o presente, que dato e subscrevo, 

e que vae devidamente assignado pelos demais membros do commissão de 

inquerito. SÜo Paulo, 2 de janeiro de 193b.----------------------------

- -~~~~~._ ________ _ 

--~d_~-7~---
-~-~-----

6a. T E S T MUNHA 

ANTOIH O BEN J , com 46 annos do edade, casado, naturul de Ma-

zoco, conselho do Freixe do Espada é Cinta (Portugal), residente é rua 

Cachoeira, n. 19, carroceiro. Não sabe ler nem escrever . Interrogado na 

presenQa do advogad o do accusado, dr . ntonio Dias Ferraz Junior, con

firmou inteiramente o seu depoimento anterior, d~clarando nada ter a 

accrescentar-lhe, pelo quo vae o mesmo abaixo transcripto:"Interrogado 

sobre so conhecia o fei ter da R.A.E., do nome r~ranuel do ueiroz, decla

rou que não, citando, entretanto, um que conheceu durante os serviQOS 

que a RepartiQão do Aguas executou na rua 0arlotta, ao qual fora pe ir 

um pouco do terra e quo, segundo se lembra, tinha o nome de Manuel; que , 

nessa occasião, o dito feitor não quiz fornecer-lhe immediatamonte a 



terra pedida, dizend o-lhe que era necessario obter auctorização do 

nheiro encarregado das obras; que a rua onde estav executando 

balhos era no Canindé, rectificando o nome da mesma para Carnot e não C r-

lotta; que conhece ha muito temno o 5~ardo de serviço José de ~lmeida Sil-

va, de quem foi vizinho á rua Joõo Theodoro , e que, por isso moamo, sabe 

ser amigo da bebida; que o feitor 1 anual nunca lhe offoreceu materiaes da 

R ••• , lembrando-se apenas de haver conseguido delle permissão para car-

ra ar corta quantidade da areia a terra, da sobras das vallas abertas pa-

ra cnnaliza Õo de esgotos; quo nõo carregou causa a ma que lhe f~ssa da-

da pelo citado feitor, da avenida Independcncio, nem mesmo sabendo onde 

ast fica localizada; que tem feito sómente serviços particulares, do tra 

porte de saibro, oxtrahddo de escava Õos no principio da rua Lavapés; qua 

to a materiaos de barro, pixo, estopa a outros de uso da R. A.E., affirma 

nunca ter carregado, ignorando a causa por que alguem haja declarado sua 

intromissão neste assumpto, de que trata o presente inqueri to. J:iada mais 

disse nem lhe foi perguntado . Lido e achado conforma, vae este assignado 

pelos membros da commissõo de inquerito, assignando pelo depoente, que 

não sabe ler nem escrever, o ar. João c. Russo . SÕo Paulo , 27 de abril 

de 1933':. Nada mais disse nem lho foi perguntado. Pelo que eu, JJaorte de 

lmeida loraos , servindo do secretario, lavrei e dactylographei o presen-

te, que dato e subscrevo o que , lido e achado conforme, vae devidamente 

assignado pelo sr. Benedicto 1 oreira, a rogo do epoente, quo é analpha

beto, pelos demais membros da commissão do inauerito e pelo patrono do 

accusado, em cu~a presença foi a testemunha ouvida. são Paulo, 2 de ja-

neiro do 

L 



A S S E N T A D A 

Aos quatro dias do mez de janeiro do anno de mil novecentos 

e tri nta e cinco , nesta cidade de são Paulo , numa das depondencias 

da Repartição do guas e Es["otos da Capital, no edificio da Secre

taria da Viaçõo e Obras Publicas, á rua Riachuelo, n . 25, ás 13 ho-

ras e meia, presentes o sr . dr . Julio Boccolini, presidente, e o sr . 

paminondas l.Iotta, vice-presidente, conunigo, Laerte de lmeida Mora

os, secretario desta commissão de inquorito, compareceram os srs . 

l[anuel da ueiroz, accusado, assistido pelo sou advogado, dr . Anto

nio Dias Ferraz Juni or, Francisco Denigris, ntonio Benj amim e Josó 

de Almeida Silva , todos já qualificados neste inquerito o ~uo se 

promptificaram a depor e a dizer a verdade nas acareações que s erão 

feitas a seguir . Pelo ar . presidente f oi det erminado que se tomassem 

por termo as suas declarações, o que ó feito adeante . ~u, Laerte de 

lmeida Moraes , sec re tario , dactylographei o presente, que dato e 

subscrevo o que vao devidamente assignado pelos demais membros da 

commissão de inquorito . São Paulo , 4 de ja~oiro da 193 . --- - - - ------

TERUO D..:. ACAREAÇ O El'TTRE O _ C OUS ADO , SR. HANUEL DE UEIROZ , A TES-

TEMUNHA FR NCISCO_DENIGRIS ,_J)E__..!LEM FOI .Al?REHE!IDIDO Q_MATERI AL DES

VIADO DA BARRiCA DE SERVIÇO DA R. A.E. 

Aos quatro dias do maz de janeiro do anno de mil novecentos e 

trinta e cinco , nesta cidade de São Paulo, numa das dopendencias da 

Repartição de Aguas e Esgotos da Capi tal, no edif cio da Secretar 
da Viação e Obras Publicas, á rua iachuelo, n . 25, ás 13 horas e 

quare nta e cinco minutos, perante o sr. dr . Julio Boccolini, presi

dente desta commissão de inquori to, e o sr . paminondo.s 1 otta , vi-

ce- pre.,.idente, commigo, Laerto de lme da Moraes, secre t ario , com-

pareceram os srs • . anual de ueiroz e Francisco Denigris, ambos jó 



" 

qualificados neste inquerito, afim de serem acareados e que se 

clararam promptos a dizer a verdad~. Pelo accusado, sr. anual 

Queiroz, foi dito que não conhece o sr. l!'rancisco Denigris, só o 

tendo visto por occasião da primeira acareação e na presente; que 

nada sabe quanto ao desvio de estopa da barraca de sorvico da qual 

-elle era feitor; que, sendo lido o termo de acareaçao anterior com 

o sr. Francisco Denigris, disse que poderia ter feito as declara-

"' çoes nelle constanstes, mas que nada sabe; immediatamonte o sr. Ma-

nuel de Queiroz negou esta ultima parte de suas declarações, isto 

é nque poderia ter feito as declaraçÕes nello constantes, mas que 

nada saben; auo reconhe a sua assignatura apposta no final da cita 

da aca~ação. Pelo sr . 1 rancisco Denigris foi dito que conhece o s 

Manuel de liUeiroz desde tempo anterior ao desvio da estopa em ques 

tão; ue confirma as suas declara Ões prestadas em acareação anter , 

or, com o sr . Manuel de "ueiroz, havendo reconhecido a sua assig-

natura apposta no final da mesma. Nada mais disseram nem lhes foi 

perguntado, pelo que eu, Laorte de lmeida 1Ioraos, lavrei e dacti

lographei o presente termo de acareação, que foi feita na presença 

do patrono do accusado e que , lido o achado conforme pelos acarea-

dos, vae devi~amento assignado pelos mesmos, pelos membros da com

missão de inquerito e pelo referido patrono. são Paulo, 4 de janeiro 

de 



o 

JUNTADA 

Tendo sido citado na acareação anterior o primeiro termo de 

acareacõo realizado entre os srs . Manuel de ueiroz o Francisco Deni-

gris , foi pelo sr. presidente determi nado que se fizesse a juntada, po r 
... cópia, da alludida acareoçso , cujo original se oncontra em autbs n. 660 

internos, da . A. E., fls. 28-31, o que é feito a soguir. Eu , Laorte de 

Almeida k oroes, sec~etario, paro constar, dactilographei o presente, 

que dato e subscrevo, e que voe devidamente assignado polos demais mem

bros da commissõo de inquerito. São Paulo, 4 de j uneiro do 1935.-----

~· 
~--.-----------7/J);y~-

-------------~-~-~----S, 



C O l' I A 

T ~ O DE ACARE (' ~0 ET TRE O FEITOR D R •• E., I IROZ ,_! 

O SNR. RANCIS CO DENIGRIS, ENCANADOR 1"'0 HABILITADO. 

os cinco dias do m~s da abril da mil novecentos e trinta e 

tras, s dezeseis horas e vinte minutos, numa das solas da R.A.E., 

no edifício da Secretaria da Viação e Obras Publicas, perante o 

snr. dr. Braulio Borges, presidente deste inquerito administrati

vo, do snr. Laudelino de Almeida Diogo, vogal, juntamente comigo, 

Epaminondas Motta, servindo de escrivão, foi dito pelo sr. llanoel 

de Queiroz, feitor de turma da R •• E., que confirmava o seu depoi

mento anterior, isto 6, que não deu ordem alguma ao guarda José de 

Almeida Silva, para entregar a estopa em corda, existente na barra

ca da R.A.E., sita á rua Alexandrino l'edroso, ao snr. Francisco De· 

nigris, a quem afirma nunca ter visto; acrescentou que julga o uni-

-co r .esponsavel pelo ocorrido, o aludido guarda, mesmo porque nao 

desconfiava de mais pess~a alguma. Caiu, porém, em contradição e 

inquirido novamente, resolveu retificar todas as suas declarações 

anteriores, di%endo que de fato conhece o snr. Francisco Denigris 

e con:firmou as ultimas declarações deste com referencia á autoriza

ção dada ao guarda Josá de lrneida Silva para entregar um pouco de 

estopa e· corda, a titulo de emprestimo, com a remessa de devolu

ção dentro do menor prazo possivel; que assim procedeu, 

de ter reconhecido a situação precaria do snr. Francisco Denigris , 

o qual 6 pess~a de inte±ra confiança do depoente; que se 

Jos6 de Almeida Silva entregou ao snr. Denigris , quantidadà supe

rior de estopa, foi naturalmente por ter compreendido mal as suae 

ordens; que reconhece ter praticado uma leviandade, emprestando ma. 

terial da R.A.E., embora em pequena quantidade, porém, como o mes

mo deveria ser restituído daÍ a dias, deu ordem ao guarda para a 

respetiva entrega, nunca pensando que esse fato viesse a ter as 

consequencias que teve . - Pelo snr. Fr ncisco Denigris, quo assis-



)~ 
tiu és declarações do feitor ueiroz, foi dito que confirmava o~~-~~~ 1 
depoimento prestado por ocasião da sua acareação com o guarda Jos f\1 1 

de Almei da Silva , bem como que estava plenamente de ac~rdo com o que 

disse o aludido feitor nesta acareação. Ifada mais disseram nem lhes 

foi perguntado, pelo que eu, paminondas Uotta , servindo de escrivão, 

lavrei o presente termo quo , lido e achado conforme, vai devidamente 

assinado pelos depoentes e pelos demais membros da commissão de inque-

rito. São Paulo, 5 de abril de 1933.----------------------------------

(a) Manoel Antunes de ·ueiroz 

(a~ Francisco De Nigris 

(a) Braulio Borges 

(a) Laudelino de lmeida Diogo 

(a) paminondas Motta 



O ENTRE OS SRS . JOS 

MNJ !lli. 

Aos quatro dias do rnez de janeiro do anno de mil novecentos e 

trinta e cinco, nesta cidade de são Paulo, numa das dependencias da 

Repartição de .guas e Esgotos da Capital, no edifício da Secretaria 

da Viação e Obras Publica ~, rua Riachuelo , n . 25, ás 15 horas e 

35 minutos, perante o sr . dr . Julio Boccolini, presidente desta com

missão de inquerito, e o sr. Epaminondas ~rotta, vice-presidente, com. 

m)go, Iaerte de Almeida ll oraes, seõretario, comp receram os srs . Jo-

só do Almeida ~ilva e ntonio Benjamim, ambos já qualificados neste 

inquerito, afim de serem careados e que se declararam promptos a di· 

zer a verdade . Pelo sr . Jos de lmoida ~ilva foi dito que conhece o 

sr. ntonio Benjamim, desde tempo anterior ao do desvio dos materi-

aes; que estes podem ser estimados em lo ou 2o kilos de pixe, lo ou 

12 kilos de estopa , lo ou 12 do cimento o canos e manilhas de 3" em 

quantidade que não póde precisar; que sabia quo o material não se 

destinava a serviço da Repartição e que apagava os vestigios deixa-

doe pela carroça a mandado do feitor anual de ueiroz; que sabia 
N 

nao ser o sr . Antonio Benjamim ompre ado da R. A. D. ; quo confirma eu-

as declarações ant rioros, havendo nellas reconhecido sua assignatu

ra . Pelo sr . ntonio Benjamim foi dito quo conhece o sr . José do 

Almeida Silva , do qual era vizinho, desde tempo anterior o do das-

vio dos matoriaes, sempre o tendo considerado como bebedo e maluOO f 

que confirma sua declara~Ões anteriores dizendo serem falsas o in-

fundadas as allegaQÕes do guarda José de Almeida Silva porquanto 

nunca esteve na barraca onde se verificou o desvio , declarando tem

bom falsas as affi rmações do referido guarda no resonte termo de 

acareação . Nada mais disseram nem lhos foi perguntado, pelo que eu, 

Laerto de lmeida Moraes, lavrei e dactylographei o presente termo 

de acareação, auo foi feita na presença do natrono do accusado . 

or este foi dito que contestava as doolaraçõos do arda Jos ó de 

Almeida Silva , porquanto elle é parte intorossadissima na questão ; 

quo suas declarações são evidentemente mentirosas e por ser pessoa 



som idoneidade alguma, e bebeda e maluca, no dizor da propria te~~ct 
temunha de accusação sr. Antonio Benjamim. Lido e achado confor~J' 
vae o presente termo assi nado por todos os membros desta commis

são de inquerito, pelos acareados, bem como pelo patrono do accusa-

do. São Paulo, 4 da janeiro de 

JUI T A DA 

"" Tendo sido citado na acare çao anterior o primeiro termo de 

acaroa ão realizada antro os srs. José do lmeida Silva a Antonio 

Benjamim, foi pelo sr. prosidonta determin do que se fizes e a jun

tada, por cópia, da alludida ocaroa ão, cujo original se encontra 

em autos n. 660, internos, da •• E., fls. 40-43, o que é feito a 

seguir. u, Laerte do lmeida Moraes, secretario, p ra constar, dac-

tylographei o presente, quo dato e subscrévo, e que vae devidamente 

assignado pelos demais membros desta commissão de inquerito . São Pau-

lo, 4 de janeiro de 1935.-------------------------------------------
~. 11!1: -- - « ... • --=~--!Y-~1'--~---

l:jÇ~-~ ~---



C 0 P I A 

POENTES JO 

BENJAMIJ'~". 

Aos dozesete dias do mez de maio do anno de mil novecentos e 

trinta e tres, numa das salas da Repartição de Aguas e Esgotos, á 

rua Riachuelo, n. 25, perante o sr. dr. Braulio Borges, presidente 

deste inquerito; o sr. Laudelino de lmeida Diogo, vogal, commigo, 

João Raymundo Ribeiro, servindo de escrivão, compareceram os srs. 

José de .lmeida Silva, guarda de servino da 2a. oc ão Technica, e 

Antonio Benjamim, carroceiro, conductor da carroça n. 4919, ambos 

jâ qualifioudos neste inquerito, sendo no roados pelo snr. presiden

te, que os interrogou, reportundo-se aos depoimentos ante·riores por 

elles prestados. O guarda José de Almeida Silva declarou confirmar 

o que dissera em rela ão á culpabilidade do feitor anoel de ei

roz, bem como do carroceiro Antoni o Benjamim. Disse que, ha um anno, 

mais ou menos., quando de serviço na avenida Independencia, alli lhe 

appareoeu, por duas ou tres vezes, o carroceiro Antonio Benjamim, ao 

qual o feitor ueiroz mandara que fizesse entrega de alguns materi

aes, toes como: pixo, estopa em corda, cimento e tubos do barro, ten

do elle, guarda, attendido a essa determinação do feitor; que o car

roceiro Benjamim costumava ir quasi sempre pela madrugada, ás quatro 

horas, mais ou menos, vindo só, por deixar a carroça a certa distan

cia da barraca onde eram guardados os mato riaes: que esse cuidado em 

deixar a carroça num ponto afastado do local do serviço era oonse

quencia de uma recommondação do proprio fei tor afim de que nüo fos

sem notados vestígios das rodas do vehiculo no sólo, tendo o feitor 

reoommendad o ainda a elle, guarda , que vorificosse sempre . o chão, 

afim de cobrir com terra os pontos onde porventura ficassem os sul

cos da rodos; que as quantidades dos materiaos entregues ao snr. An

tonio Benjamim podem ser estimadas em: vinte kilos de pixe; dez ki

los de estopa; dois suecos de cimento o oito ou dez manilhas de 4", 
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quantidades essas relativas âs duas ou tres vezes que teve occasf~~-A 

de entregar materiaes ao citado carroceiro; que não hesitava em 6~~

deoer és determinações do feitor porque este lhe dizia sempre que na

àa lhe aconteceria de mal. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. 

Inquirido por sua vez na presença do guarda Almeida Silva, o snr . 

Antonio Benjamim disse serem falsas as affirmações daquelle, negando 

o facto que lhe ê imputado; disse que nunca esteve na avenida Indepen 

dencia e que não poderia mesmo estar naquelle local âs quatro horas 

da manhã porque não pessue lanterna e as carrocas não podem circular 

a essas horas pela cidade;sem luz; que apenas levou alguma areia e 

terra, mas isso da rua Coronel Moraes e da rua Carnot, depois da de

vida permissão que lho foi dada por quem de direito; nada mais disse 

sobre o assumpto, limitando-se a affirmar sua innocencia• e a negar 

as declarações do guarda José de lmeida Silvo, pelo oue foi pelo sr. 

presiaente determinado que se lavrasse o presente termo, o qual lido 

e achado conforme pelos acareacos, vae devidamente assignado pelos 

mesmos e pelos membros da commissão de inquerito. u, João Raymundo 

Ribeiro , servindo de escrivão, que o escrevi. são Paulo, 17 de maio 

de 1933~------------------~-------------------------~---------------
(a) A rogo de Antonio Benjamim 

João c. Russo 

(a) Braulio Borges 

(a) Laudelino de Almeida Diogo 

(a) João Raymundo ~ibeiro 



TERYO DE ACA EAÇ ÃO EITTRE O 1 C OUSADO !WTIJEL DE 

JOS DE Aiif.[EIDA SILVA. 

Aos quatro dias do mez de janeiro do anno de mil novecentos 

e trinta e cinco, nesta cidade de SÕ.o Paulo, numa das dependencias 

da Repartição de Aguas e Esgotos da Capital, no edificio da Secreta

ria da Viação e Obras Publicas, á rua Riachuelo , n. 25, âs dezeseis 

horas e quatenta e cinco minutos, perante · o sr. dr. Julio Boccolini, 

presidente desta commissão de inquerito, e o sr . Epaminondas Motta, 

vice-presidente, commigo, Laerte de i l moida . oraes, secretario, com

pareceram os srs. Hanuel de ueiroz e José de lmeida Silva, ambos 

já nualificados nesta inauerito, afim de serem acareados e quo se 

declararam promptos a dizer a verdade. Pelo sr. Josá de Almeida Sil-
C\"l va f oi ditovconfirma seus depoimentos anteriores 1 at~ribuindo ao fei-

tor l!anuel de ueiroz as ordens de entrega de materiaos da barraca 

de servi o sob a sua guarda,a pessoas extranhas â Lepartição de a 

e Engotos da Capital; que estas pessoas são o encanador Francisco De· 

nigris e o carroceiro ntonio Benjamim; que o feitor Manuel de uei

roz não conferia os materiaes da R •• E. existentes na barraca e quo 

estavam sob sua guarda e quo nunca o viu cumprir essa obrigação. 

Pelo sr, J.ranuel de ueiroz foi dito que são absolutamente falsas as 

accusações do guarda José de lmeida Silva em seus diversos depoi

mentos anteriores bem como na presente acareação; sobre a parte quo :;E 

refere á conferencia de materiaos 1 declarou que esta não podia ser 

feita, porquanto o guarda José de lmeida •J i l va se retirava da bar

raca antes da hora regulamentar, nõ.o esperando por elle, feitor; que 

essa falta do guardo foi por varias vozes lavada ao conhecimento do 

apont ador , sr. Rigotti; que , no omtanto, nenhuma providencia aabe ' si 

foi ou não tomada, notando, porém, quo o guarda José de Almeida uil

va modificou um pouco o seu procedimento incorrocto. Nada mais dis

seram nem lhes foi perguntado. Pelo que eu, Laerte do lmoida .oraes 

lavrei o dactylographei o presente termo do acaroa ão, que foi fei

ta na presença do patrono do accusado. Por este foi dito que contos-



tava as declarações do guarda José de lmeida Silva por 

visivelmente mentirosas, feitas com intuito manifesto de 

si a responsabilidade de haver entregue o material a pessoas extra

nhas á .epartição de Aguas e Esgotos da Capital e ainda mais por ser 

o deol rante pessoa som idoneidade alguma para fazer accusação a quem 

quer quo seja e por estar provado nestes autos,polo depoimento da tes· 

temunha de accusução ntonio Benjamim,ser o depoente pessoa maluca e 

bobeda. Lido e achado conforme vae o presente termo assignado por to

dos os membros desta commissão do inquorito, pelos acareados, bom co

mo pelo patrono do acousado . são Pau~ 4 de j neiro 'de 19~ 

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

~~-----~~ -------
.c'- ........._ .. . 

- ~~~~::~~ 

A S S N TA D 

6os ete dias do mez de janeiro do anno de mil novecentos e 

trinta e cinco, no~ta cidade de São Paulo, numa das dependencias da 

e art±ção de as e s otos da Canital, no edifício da Secretaria 

da Viação e Obras Public~s, rua ~iaohuolo, n. 25, ás novo horas e 

quinze minutos , presentes os srs. dr . Julio Boccolini, presidente , 

aminondas Motta, vice-presidente, commiGO, I1aerte de lmeida Mo

raes , secretario desta commissão de in uorito, compareceu o sr . Jo-

sê Ri otti, apontador da 2a . Jec ão Technico da R. A. E. , e que se 

promptificou a depôr e a dizer a verdade. Pelo sr . presidente foi 

determinado que se tomassem por termo as suas declarações , em vir-

tudo ae ter sido o mesmo citado pelo feitor Manoel de ueiroz , no 

termo de acareação anterior, entre este ultimo o o guarda José de 

6lmeida 0ilva , o que á feito a seguir. u, Laerto de ilmeida orao 

secretario, dect lographei o presente, quo dato e subscrevo , o que 



vae devidamente assignado pelos 

querito. São Paulo , 7 de janeiro de 

JOS~ RIGOTTI, com 35 annos de edade, solteiro , natural de 

paro , Estado de São Paulo, residente â villa Firmiano Pinto , no l

to do Ypiranga, apontador da 2a . ~ecçio ~echnica, com sete annos e 

cinco mezes de serviço na R •• ~ ., sabendo ler c escrever. Interroga

do, na presença do advogado do accusado , declarou que conhece tanto 

o feitor Uanuel de uoiroz, como o guarda Josó de .. lmeida ilva , por 

ter trabalhado com os mesmos em diversas obras da R •• ~ . , onde exerceu 

suas func Ões do apontador ; que o feito r nu.1c• lhe deu queixa do gua 

d nom lhe levou ao conhec'monto _uaJquer irregularidade pnaticada 

pelo mesmo no exercício de suas funcções; que o feitor Manoel de 

ueiroz tinha auctoridade para suspender o arda caso esta não 

desempenhasse correctamente suas obrigaçu_d, cornmunicando depois o 

facto á chefia da Secção para a confirmação da pena i~nosta; que não 

são verdadeiras as affirmaoões do feitor sobro as reiteradas commu-

nicaçõos que alle a ter feito ao declarante sobre as retiradas do 
~ guarda antes da hora regulamentar; que a responsabfdado sobre os ma-

teriaes existentes na barraco. cabe ao feitor, a quem compete con:fe

rir diariamente os mesmos, tendo esta so revelado sempre enerrico na 

desempenho de suas obriga Ões. rad a mais disse nem lhe foi pergunta

do, pelo que eu, Laerte de Almeida Moraes, lavrei e dactylographei 

o presente que, lido o achado conforme, voe devida~ente assignado 

pelo declarante , pelo patrono do aocusado e por todos os membros de 

ta commSlssão de inquerito . São 'Paulo, 7 (/ janeiro 

~~-j[ - - -. -----
~ ... _..~---. __ ;.. _ - ~..:-- - --- -----~---
~ 
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TEID O DE EUCERRAlTEFTO DE IU IRIÇÃO 

Aos sete dias do mez de janeiro do anno de mil novecentos e 

trinta e cinco, nesta cidade de são Paulo, numa das salas da Repar

tição de Aguas e Esgotos, edificio da Secretaria da Viação e Obras 

Publicas, á rua Riachuelo, n. 25, nresentes os srs. dr . Julio Bocco .. .. 
lini, presidente, Epaminondas rrotta, vice-presidente, comrnigo, Laer

te de Almeida Moraes, secretario desta comnissão de inquerito, foi 

pelo sr. presidente determinado qu'e, tendo sido ouvidas as seis tes

temunhas arroladas, no precosso administrativo a que rospondonde o 

sr. ,anual de Queiroz, bem como tomado o depoimento elucidatorio do 

apontador sr. José ~igotti, fosso dada por encerrada a inquirição 

de testemunhas, para o que foi este termo lavrado. Eu, Laerte de 1l1 

moída Uorues, secretario da comrnissão de inouerito, dactylographei 

o presente, que dato e subscrevo e quo vao dovidamonto assignado pe .. 

los demais membros da commissão, após lido e achado conforme. -ao 

Paulo, aos 7 de janeiro de 1934.-----------------------------------~ 

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

-- -------------~~-~~----~ .. 
----~----

, 

TERMO DE MARCAÇ O DE l'R1 SO PARA A :DEFESA 

Aos sete dias do mez de janeiro do anno de mil novecentos e 

trinta e cinco, nesta cidade de São Paulo, numa das salas da Repar

tição de 1.guas e Esgotos de São Paulo , dificio da Secretaria da Vi

ação e Obras Publicas, á rua Riachuolo, n . 25, presentes os srs . dr. 
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Julio Boccolini, pras id anta, paminondas l!otta, vica- pra sidanta ·} 

migo, Laarto do Almeida I.1oroos, secretario desta commissão de in(lu:·

rito, feito o encerramento da inQuirição das testemunhas arroladas no 

processo administrativo a quo respondo o sr. I anuol de ueiroz, bem 

como de uma elucidatoria a das acroações julgadus nacessarias, foi pe 

lo sr. presidente indagado do advogado do accusado, dr . ntohio vias 

Ferraz Junior, so tinha defesa a apresentar, havendo o dito advogado 

respondido affirmativamonta. Pelo que, pelo sr. presmdente, foi dato 

minado que se marcasse o prazo de cinco dias, a partir da amanhã , di 
. 

oito do corrente mez, para o offoracimonto da poça de defesa, ficando 

ostos autos depositad os na Secção de xpedionte da Repartição de gua 

e sgotos durante o referido prazo, com vista ao patrono do accusado. 

Eu, Laorto da lmeida lloraos, secretario, dactylographei o presente 

terMo, quo dato o subscrevo a que vae devidamente assignado pelos de

mais membros da commissão do inquorito. São Paulo, 7 de janeiro de 

1935.---------------------------------------------------------------. 



C E R T I D Ã O 

Certifico o encerramento, nesta data, do prazo de 

marcado para a apresentação da defesa do sr. 1anoel de 

fi, ~ I 
cincif'd as 

ueiroz, qu~ 

responde a processo administrativo pelo desvio de materiaes da bar· 

raoa de serviço da R.A.E., situada na rua Alexandrino Pedroeo es-

quina da rua Thiers. Tendo sido pelo dr. Antonio Dias Ferraz Ju-

nior, advogado do accusado, apresentada a peça de defesa, compósta 

de um documento numerado de paginas um a nóve, junto a dita peça a 

estes autos, que faço subir, conclusos, nesta data, ao sr. dr. Ju

lio Boccolini, presidente da commissão de inquerito, para os fins 

de direito. Eu, Laerte de lmeida 1oraes, secretario, dactylogra

phei o presente, que dato e assigno. são Paulo, 12 de janeiro de 

1934.---~-------------------------------



Defesa do accus&do - MANOEL ANTUNES DE UEIROZ 

1 - ~eliminarmente o presente inque~ito é nullo de pleno 

direito porque contraria expre&&a di&po&i~ão de lei. O artigo 

12 da& In&trucçÕe& p&~ inquerito& administrativo& de que tra

ta o art.53 do& decretos n. 20.465 de 1 de outubro de 1931 e 

21.081 de 24 de l!'evereiro de 1932, determina : -

"O inquerito aer& proce&&ado e concluiQO, salvo, 

ca&o de for.9a ma. i or provada, dentro de 90 di & , 

contado& da data em que a empresa tiver tido co 

nhecimento da falta que deverá &er, por meio del 

la , apurada" • 

2 - A Repartição de Agua& e Exgotto& de s.Paulo teve conheci

mento da falta que pretende apurar por meio de&te inquerito em 

Março de 1933, e &Ó em Dezembro de 1934, i&to é, qua&i doiã an-
, 

no& decorridos e que instaurou o presente inquerito. 

E&te novo inquerito, é nullo ainda porque é uma copi~ do 

primitivo que foi ju~gado improcedente pelo accordam do ~gregio 

Con&elho Nacional do Trabalho de 14 de JUnho de 1934 - de cuja 

decisão não houve recurso, tendo pa&&ado em julgado o juridico 

accordam alludido ue vai tran&cripto na integra: 

11 F. 9.842 de 1933 - Vi&to& e relatado& o& auto& do proce~ 

so em que a Repartição de gua& e Exgoto& de são Faulo r~ 

mette o inquerito admini&tratJvo de fl&. 2 a 23 e &olici

t autori&ação para demittir o &eu empreg&do Manoel de 

ueiroz: 

Con&iderando que o inquerito admini&tr&tivo con&

tante deste processo foi in&taurado para apurar a re&pon-

&abilidade de um outro funccionario no de&vio de materi

ae& pertecente& á Repartição de gua& e Exgoto& aéima re-
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fe~da, e que DO 4ecorrer de&ae in uerito foi Manoel 

de ~ueiroz, tambem citado como culpado pelo de&vio da 

quelle material; 

con&iderando que é juri&prudencia reiterada de&te Con

&e1ho que o inquerito admini&trativo deve cer feito pa

ra apurar falta grave de predetermin do ou Jredter.mina

doti empregados, não &endo, poi&, admi&&ivel que &e ar

gua de falta grave terceiro que não foi ~nici$lmente 

citado para re&ponder ao inquerito, tal como deter.minam 

a& Inãtrucçõesn em vigor; 

Resolvem o& Membro& do Con&elho Nacional do Trabalho 

não tpmar conhecimento do inquezi to admini &tra ti v o 

de fl& . 2 a 23, constante de&te proce&&o. 

Rio de . Janeiro, 14 de JUnho de 1934. - Tavares 

Ba&to&, - precidente. - lfredo Niemeyer, relator' 

FUi pre5ente, J". Leonel de Rezende Al'Vim, procurador 

Ora não tendo a R. • E. recorrido no& termos 

do § unico do art. 70 do Dec. Federal n. 20.465, da ~eci&áo a

cima, transitou em julgado o mencionado accorda.m, re&tando es6 

e somente a R.A.E. reintegrar no &eu cargo o operaria &uspen

&o e indemnizando dos &alario& corre&pondente& ao tempo da sua 

-&U&pen&ao. 

O nr. José de Carvalho Martinã, aon&ultor juri-

- -dico da R.A.E. jurou &u&pensao nao querendo intervir no proce~ 

&o de qualquer forma, naturalmente pela manifesta improcedencia 

da acau&ação ao operario su&pen&o de&de bril de 1933. O outro 

con&ultor juridico nome do para dar parecer Dr. Antunio Ceãar 

Netto, di&&e em &eu parecer - ~ão me parece acon&elha~el, na 

hypothe&e recur&o para o Min~aterio do Trabalho,~segundo to

da& ~probabilidade confirmará a deci&ão recorrida~. 
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3 - O &ocu6&do Manoe~ Antune& de ue:l:i"oz, recebeu do Eg e~~1 q 
Conselho Nacional do Trabalho o seguinte communicado· "Rio 

de Janeiro 20 de Outubro de 1934. - Sr. Manoel ntunes 

de ~ueiroz. n A propo&ito da VO&&a petição de fl&. 7 de 

Ago~to ultimo, communico-vos, que de ordem do Sr. Presi-

dente, que o Conselho Nacional do Trabalho, por accordam 

de 14 de JUnho do .corrente anno, publicado no Diario Of

ficial de 24 de Setembro p. passado, resolveu n~o tomar 

conhecimento do inquerito admini&trativo instaurado pela 

Repartição de Agua& e Exgoto& de S.Faulo, afim de apur&r 

a falta . gra~e de que soi& accuaado, DEVENDO POIS A REFERI .. -
DA REPARTIÇÃO VOS REINTEGRAR NO CARGO UE NELLA EXERCIEIS''. 

A&aignado Oswaldo Soare& - Director Geral da Secretaria. 

(P- 2-9842 - 33 - K. N. G.) 

Pelo que se vê o egregio Conselho Nacional não 

tom~do conhecimento do inquerito administrativo da R.A.E. rei~ 

tegrou no cargo que occupava o accu&ado, isto tem a evidencia 

brutal da luz solar. 

~ - o presente inquerito tem os me&mob vicios daque1le que 

foi pelo egregio Conselho Nacional do Trabalho julgado improce 

dente, porque aproveitou todos o& depoimentos nelle existentes, 

não passando de uma copia do mesmo; nada tendo de novo, o ~e 

o torna impreatavel para o fim de apurar a auppoata falta grave 

do accu&ado. 
... 

0& depoimentos e acareaçoe&, para este inquerito 

tran&cripto& e copiados do antigo inquerito que o Conselho Na

cional do Trabalho não tomou conhecim6ato pelo jurídico accordam 

alludido de 14 de JUnho de 1934, que transitou em julgado,não 

tem valor por &er o& mesmos depoimento& e acareações julgado& 

sem valor pelo& fundamento& do referido accordam. 

5 -~&te accordam não deu o direito a R.A.E. de in&taurar novo 

inquerito, porque não podia fazel-o por estar fÓra dos 90 diab, 
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. . 
: cabendo tão sómente a ella apresentar prova& mai& conclu 

dent~e juridicas por meio de embargos, que lhe são facul

tados nos termo& da lei, não o tendo feito perdeu este di-

reito, constituindo a materia deste inquerito ca&o julgado. 

De meritis: 

6 - Não e t& provada a accusação. E ainão vejamos: A la. 

testemunha da accuaação ~osé doa Reis que accuaa ~oaé de Al 

meida, o guarda da barraca e o encanador Francisco Denigres, 

que por sua vez figuram como a 4a. e 5a. testemunha da accu

a ção, não se refere~ em absoluto ao accusado Manoel de ~uei-

roz, nem se· quer lhe toca no nome. 2a. testemunha 

da ccusação Gui~erme Mortinelli, accusa igualmente ~osé~ 

.Almeida e .l!'ranci eco Denigres, não tocando no mome de .Manoel 

de ~ueiroz, nem por sombra. 
... 

Tendo estas duas testemunh~ que aao empregad a da 

R .E. pegado de surpresa Francisco Denigria carregando o 

&Bcco com estdpa, object~ ~o presente inquerito, da barraca 

sob a guarda de José de Almeida á& 20 hora& do dia 28 de M&~ 

ço de 1933, e interrogado disse Denigria: •Não sahi da bar

raca, deixem disso, que vocei& vão prejudicar o guardaM -

Ora o guarda é José de Almeida. Porque não disse elle, vo-

cêa vão prejudicar o feitor Manoel de ueiroz ? 

este eetá innocente nada. tendo com aquelle fac:to. 

É porque 

A terceira testemunha da accuaação oacar•Peixoto, em-

pregado antiquissimo da R.A.E., e de categoria, disse- uque 

até a data do& factos que deram motivo a este processo nunca 

lhe chegou ao conhecimento qualquer nota. que desa.bona&&e o ac

cueado Manoel de Queiroz, tendo 'sido seu procedimento até en-

tão, exemplar. Disse ainda, "que no dia immediato á ap-

prehena'"'o do sacco de estopa, chamou tambem o feitor 

Manoel de ~ueiroz áaua presença para communicar-~e o 

j 

r 
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occorrido, que este ultimo negou qualquer 

ou re&ponaabilidade no facto, procurando lançar a 

sobre o guarda, que e&te por &ua ~ez tambem negou que ti-

ve&ae permittido o de&vio de materiae& que lhe e&ta~am 

c onfie.dos ". 

Ora é logico que o guarda ne&&a occa&ião, 

&' tive&&e de facto recebido a &uppo&ta ordem do feitor - o 

tive&&e accusa~o perante o funccion~rio que o in~~rrogou Sr. 

Oêcar Peixoto, quando o feitor lançava a culpa. r:aobre elle, e 

não dia& depois para tirar de &1 a re&pon&a.bilidade que lhe ca

bi&, in&inuado visivelmente por terceiro&. 

A ~. te&temunha da accuaação é o guarda ~o&é de Almei

da, que proce&&a.do pelo desvio do aa.cco de estopa., tendo final

mente in&inuado por terceiros e jámuito tarde, - accu&ado sem 

ba&e o feitor, recebendo como premio da R.A.E. o seu perdão,coE 

tinuando como funccionario da mesma como &i nada ' ~ive&&e prati

cado, não obstante ainda er .. con&iderado bebado e maluco,c~ 

mo e&tá provado ào autos como o depoimento da 6a. te&temunha da 

... 
accusa.çe.o ntonio Benjamim. 

A 5a... testemunha de accu&a.ção é a de nome ;,ranoi &co De

nigri&, a. me&mi&flima que foi pegada. á noite ca.rregando o &ac.cQ 

de estopa., que pegada de surpresa, &em tempo de architectar 

uma invencionice declarou ~••l~~o= a& dua& te&temunhaê la. e 

2a. deste inquerito, 

ca.r o guarda". 

"deixem di&&o porque ~ocêê vão prejudi

É contradic.toria, mentirosa., &em ido-

neida.de alguma e tem particular interesse na causa.. In terro-

gada em seu 1a depoimento declarou: - •que a e&topa.deveria. ser 

por elle devolvida oppoDtunamente, que fugiu, qJe a&&im 

procedeu porque sabia ter praticado um acto de&hone&to 
) 

com a connivencia do guarda ~o&é d~Almeida Silva, que 

conhece o feito~ da turma Manoel de [ ueiroz, tambem de 
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vi&ta, affirmando que ~&te ESTÁ completamente alheio 

á E. o ua& c ombi naç Õe com o guarda." • 

~epoimento a flo. 2Zu&que 24. a aca.reaç-o 

de fl~. 24 di&~e; - "que o &eu prime ro depoimento e condendo 

& verdade, foi e~lu61Vamente com o fito de innocentar 

doi& empregado& da R.A.E., de qualquer culpabilidade no 

de&vio ~o material". 

ffirmando isto e&quece que ja havia accu&ado o 

guard 
, 

.ro&e de lmeida, portanto não quiz innocentar o& doi&. 

É licito perguntar-se quando diz a verdade a te&

temunha: no & eu primei:f:'o depoimento, ou &i na acareação ? 

A 6a. te temunha de accu~ação Antonio Benjamim, 

inquiri , diise: - "que o feitor noel de ueiroz nunca lhe 

offereoeu material, que não carregou cousa alguma que lhe 

fo&&e dado pelo feitor• 

e a fl&. 34 affirma que : 

"conhece o guarda por ser seu visinho de de muito tempo 

&empre tendo con&idera.do como bebado e maluco, que 'con

fimma &ua& declaraçõe anteriore&, dizendo &erem fal&a& 

e infundadas a& allegaçõe& do guarda .rosé de lmeida e 

Silv , porquanto nunca eateve na barraca onde &e verificou 

o deavio; declarando ta.mbem fal&a a& affirmaçõea do refe

rido guarda no pre ente termo de acareação". 
, 

7a. e ultima testemunha de&te inquerito .ro&e Ri· 

gotti nada adiante &obre o objecto des&e proces&o, nada lhe &en

do pergunt do sobre o mesmo. 

onde a prova de falta grave contra o accusado ? 

eito o inquerito anterior, a Commissão que o cons

tituía no seu relataria final, concluio por falta de provas ba&-
' ~ 

t ntes, que não era caso de demi&são do accusado, 'omm~ ... 

e&&a que teve por pre&idente o nr. Braulio Borges,homem impulluto 

e ju&ti oeiro • 
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A Repartição de guaa e ~xgoto& de são 

&ujeita ao regimen da Lei da.Et Cai::xas de .Aposentadoria 

Dec. Federal n. 20.465 de lQ de Outmbro de 1931, com sua caixa 

installada da qual é o accuaa.do contribuinte. o referido de-

ereto em seu art. 53 alterado pelo Dec. n. 21.081 de 24 de Fe-

vereiro de 1932 estabelece, 
, 

"Apoz dez anno& de &erviço prea-

tado á mesma empresa, o& empregado& a que &e refere a presente 

lei, aó poderão ser demittidoa em ca&o de falta grave, apurada 

em inquerito teito pela administração da empresa, ouvido o ao

ousado por ai ou com a&&i&tencia do õeu advogado ou do advoga

do do Syndicato da cla&&e ou do representante do mesmo, &i hou-

ver, cabendo recurso para o con&elho Nacional do Trabalho". 

O accu&ado conta com mai& de 13 (treze) nno& de aer

viço prestado& á Repartição de gua& e Exgoto& de S.Paulo -

com folha optima de an~ecedente&, &em punições, &em interrup-
... 

çoe& do serviço, &em falta&, tendo sido um empregado exemplar, 

como faz certo a 3a. testemunha - macar ~eixoto e a certi~o 

do tempo de serviço do accusado. Foi& bem, depois de a&aim 

trabalhar para a R •• E. durante treze anno& é po&to na rua pe• 

lo pre~enao facto de ter cedido "um pouco de estopa em corda 

a titulo de empreat~9,com prome&&a de devolução dentro do me

nor praao poas:iivel 11 , fac~o e~:~te que não conaegudw a R.A .E. prE_ 

var mesmo tendo diante de ai uma dilação probatoria de qua&i 

doi& anno&. O accu·aa.do que é ca.ESado, chefe de numerosa. fami-

lia com &~i& filho& pequeno&, arrasta uma vida mi&eravel, ~em 

pão e &em tec ,to. Poderá o Director da R •• E. comprehender a 

dOr, o de&eapero de um homem, que perdeu o emprego onde trab -

lhava ha. 13 annoe, , de&abientado . na vida, vê &onda.r-lhe a fome 

a porta de &ua habitação ? 

Aéflimilará alguem a lucta travada. no intimo do ~:~~ 

humano que ouve o~:~ filho& pedirem pão e &e vê impotente para 

aati&fazel-o ? 
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A~ mentalidades mai& pujante& de e&criptote& mundial-

mente con&agrados teem procurado graphar o entrechoque vio-

lento do& pen&amento& mai& inconcebivei& que accorrerão 
, 

a 

mente do& infelize& que &e veem numa de&&a& &ituaçãe& afflic

tivas. Entretanto, por mais &ombria& que sejam a& tinta& em

pregada& para architectar o quadro pungente, &~ me&mo aquel

le& que tenham &offrido muito poderão aquilatar o que ae pa&

&a no maia recendi to do eópiri to do accu&ado lúanoel de '~uei-

roz de&de que perdeu Q emprego, &em encontrar outro, casado, 

pa.i de aeie~ filho& menore&, com domicilio em um mi&eravel ca

&ebre em Villa ~ria, á rua D. Minervina, 2, vi~tim& da inun-

dação deste anno, do Tiet~. O accusado desde que foi di~-

pensado da R.A .E. pouco tem trabalhado, embora sempre per~:~iã-

tente em obtel-o. TUdo quanto repre&enta&óe algum valor 
... 

foi vendido afim de comprar pao para o& pequenino& innocenteó, 

victimaa de uma &arte def:lfavoravel. Finalmente, em fin& de 

outubro do anno p. pa&&ado reoeheu do con&elho Nacional do 

Trabalho, para quem ha~ia recorrido, o cummunicado de 20 do 

me&mo mez, informando do accordam que lhe deu ganho de causa 

e que terminava assim: - "devendo oia a referida Reparti~ão 

ue nella exerciei&". 

Era a felicidade que volta•a; certeza de dia& melhore&. 

Alegre, confiante na justiça do& homens, requereu sua reintegra

ção, e a re&po&ta foi a abertura de&te novo inquerito adminis

trativo, para apurar a meama falta ja julgada 1 ••• 

X X X 

Reóumindos 

a) o pre&ente inquerito não tem razão de &er porque é co

pia do que já foi julgado pelo juridido accordam do e

gregio Con&elho Nacional do Trab&lh~, q~e tran&itou em 

;julgado; 
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b) neste novo inquerito não ficou apurada a falta 

do a.ccueado; 

o) i o guarda Jo~é de lmeida Silva, unico re&pon&avel 

pelo desvio do &aoco de estopa., objecto do pre& te 

in que ri to, foi pel R. .E. , julgado não culpado, ar

chivado &eu proces&o, e dmittido em &eu emprego, como 

não admittir o accusado Manoel de ueiroz, no eeu empre-

go, archivando-se igualmente este processo, contra quem, 

o novo e especi 1 inquerito nada. apurouf 

d) decidir em contrario, uma vez ~ue o guarda José de lmei 

da e Silva continua em seu cargo, &em nada soffrer,&e-

ria a ju&tiça ve&g dos doi& peso& e duas medidas que a. 

R. A. E. não po~e adaptar. 

De conformidade com o art. 11 da& In&trucçõe&, o 

accusado e&pera que junto ao& autos o relataria da Commi&&ão, 

que deverá concluir pela improcedencia da falt grave de que 

é accusado, como já fez a primeira Commi&s~o, juntando a elle 

a certidão do tempo de &erviço do accusado, assim como a sua 

folha de antecedente&, o accordam e o communicado do Conselho 

Nacional do Trabalho, . este ultimo de 20 de Outubro, o digno ~i

rec~or da R. A. E., mandará archivar e readmittir o empregado 

ao ãerviço, praticando assim um grande acto de 
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R E L A T O R I O 

Na noite de dezoito de março de mil novecentos e 

e tres, dois empregados da R.A.E. surprehenderam um individuo que, 

em attitude suspeita, entrava numa barraca de materiaes da Repar

tição, em companhia do respectivo guarda, retirando-se pouco de

pois carregando um sacco volumoso. Isto se passou na esquina da 

rua Alexandrino Pedroso com a rua Thiers, onde, na occasião, pro-

cedia-se ao prolongamento da rede de esgotos. Os dois empregados 

seguiram tal individuo, alcançando-o pouco adeante. Convidado a pa. 

rar, assim o fez , tendo-se verificado que o volumoso saoco continha 

estopa. O individuo fugiu, depois de ter dado explicações vagas so

bre a procedencia desse material, que foi apprehendido pelos dois 

empregados, sendo a seguir depositado no Almoxarifado da R.A.E • • 

ate á o resumo dos factos que deram inicio ao inquerito que o Di-

reotor da R. A.E . , com o zelo que caracterisa seus actos, mandou 

abrir . Acontece que, no decorrer do processo foi apontado pelo 

guarda da barraca, o feitor das obras como sendo o mandante do des

vio do material. Proseguiu o inquerito, sendo ouvidas as testemu

nhas, o guarda e o feitor, tendo este ultimo confessado ser o auo

tor da ordem da entrega da estopa, e que o fizera sómente para ser

vir a um amigo impossibilitado, então, de adquirir esse material 

para o seu trabalho. Disse que esse material foi dado a titulo de 

emprestimo, sabendo perfeitamente que, assim procedendo, comettia 

uma irregularidade. Confessou plenamente os factos que lhe eram 1m-

-putados quér no seu depoimento pessoal, quér nas acareaçoes que se 

fizeram entre elle e o guarda e com o seu amigo, em poder do qual 

foi apprehendido o material . Acontece que, depois de iniciado o in

querito, cuja forma observou as regras existentes nessa época, o 

C. N.T. publicou novo regulamento sobre a forma a dar aos inqueritoa 

administrativos . Haturalmente não poderia, então, ser modificado o 

que já estava feito, tendo-se encerrado o inquerito na forma pela 

qual fôra iniciado. Como resultado a R.A. E. suspendeu o guarda por 

quatro mezes e pediu ao C.N. T. a demissão do feitor. O C. N. T. en-
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t ndeu que não devia tomar 

este ultimo, pois ~e oom as instruoQÕes baixadas, deter 1ina-

se que os aoousados devem ser citados inicialmente o que não foi 

feito em relaQão ao feitor, cuja culpabilidade resultou do inqueri

to movido contra terceiro (o guarda). Mas considerando que, como 

acima dissemos, o feitor não poderia ter sido citado inicialmente 

pois sua culpabilidade se evidenciou no decorrer do processo, e ain

da maia, que as instruoQÕes do C.N.T. foram publicadas posteriormen

te á abertura desse inquerito, entendeu mui acertadamente o ar . Di

reator da R.A.E. iniciar novo processo, citando ag6ra o feitor Ma

noel de Queiroz, como auotor do desvio de materiaes da R.A.E . con

fiados á sua guarda. E póde assim fazel-o pois o C.N. T. não annulou 

o processo, apenas delle não tomou conhecimento. Nomeada a oommissão 

da qual somos membros , procedemos a novas intimaQÕes de testemunhas , 

citando inicialmente o feitor Manoel de ueiroz . Iniciou-se este com 

o depoimento das testemunhas, ás quaes foram lidas as suas declara-

-QOes prestadas no processo anterior, tendo todas ellas confirnado 

seus dizeres e reconhecido suas assignaturas. O accusado , feitor Ma

noel de ueiroz, que compareceu acompanhado de seu advogado , dr . An

tonio Dias Ferraz Junior, negou as suas declaraQÕea anteriores, nas 

quaes se confessava responsavel pelo desvio de materiaes, reconhe-

cendo, porém, ser verdadeira sua assignatura nellas apposta, e de-

clarando não lhe ter sido feita nenhuma pressão durante os interroga

torios anteriores. Nega por principio, nega porque entendeu que as

sim deve fazer. Nada explica quanto aos factos, nada esclarece so

bre os motivos que lhe dictaram a confissão do desvio de materiaes, 

e das ordens que, para tal, dera ao guarda. Mas nem por isso o fac

to deixa de ser claramente provado. O material foi retirado, á noi

te, da barraca do guarla e apprehendido em poder de um individuo 

extranho á RepartiQão e conhecido do feitor Manoel de ueiroz . Foi 

entregue pelo guarda, que diz ter recebido ordens, para tal, do seu 

feitor, auctoridade immediata, responsavel pelos materiaes a serem 

empregados nas obras. E ao feitor que compete o dever de conferir 

diariamente os mat.eriaes existentes na arraca-deposito, annotando 

os que sabiram para a obra e os que entraram, dever este que elle 
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-nao cumpria, allegando que o guarda 

cfo do trabalho, allegação esta que 

. rl-

~ 
se retirava antes da hora~~~ 
não póde ter fundamento,~ois a 

elle, feitor, compete cohibir esses abusos. Diz ella a fls. 38 que 

lavou ao conhecimento do apontador o facto da retirada do guarda an

tas da hora, mas que não sabe se este chamou a attanção do seu sub

alterno. Porém, interrogado o apontador, ar. José Rigotti, sobre es

te facto, d~clarou (fls. 40) que nunca recebeu do feitor Manoel de 

Queiroz queixa alguma sobre o procedimento do guardo José de Almeida 

Silva e que, de r .esto, o feitor tinha auctoridade bastante para sus

pender o guarda caso não cumprisse suas ordens. Portanto, o testemu

nho do apontador, s6mente veio reforçar o facto de que o feitor é 

responsavel pelas irregularidades que ocoorrem entre os operarias da 

turma que chefia. O unico ponto de defesa de que o feitor Manoel de 

Queiroz lança mão é o da accusar o guarda de ser babado e maluco, fa

zendo-lhe écho o seu ãdvogado defensor. A R.A.E. não mantem entre os 

seus empregados nem babados nem malucos, defeitos estes que o guarda, 

se os tivesse, não poderia ocoultar durante vinte e tres annos de 

serviços. A R.A.E. não s6mente não mantem entre seus empregados alco~ 

alistas e malucos, como muito menos, conscientemente, individuas maus 

cumpridores de seus deveres e principalmente deshonestos . Os documen

tos que a seguir vão annexados a este processo, isto é, o promptuario 

do feitor Manoel de ueiroz e o do guarda José de Almeida Silva, con

firmam as considerações que acima fizemos. Os illustres membros do 

C. N. T. lendo com attenção os depoimentos das testemunhas do accusado 

no primeiro processo, transcriptos neste, em que figura como auctor 

o feitor Manoel de Queiroz , encontrarão base para meditar sobfe a si

tuação na qual se encontra o integro Director da R.A.E., cuja tarefa 

maia carinhosa tem sido aquella de manter a Rapartiqão em nivel UAn

oa attingido pela maoula da deshonestidade, se viesse a ser obrigado 

a readimittir nos seus serviços pessoas sobre as quaes pezam tão for

tes suspeitas. Nós, levados tão s6mente pelo sentimento de discipli

na e dever, appelamos pela preciosa attenção dos ara. Membros do Con-

selho Nacional do Trab~lho para que o aacusado não venha ser rein-

. " 
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tegrado no quadro do pessoal da R.A.E., pois que os 

mau exemplo seriam fatalmente desastrosos ao deooro e integrid 

moral dos demais funooionarios e operarias dessa Repartição, assim 

oomo viriam ao encontro dos sãos prinoipios do seu digno Direotor. 

Concluindo: 

lS) - Houve, de faoto, desvio de material da R.A.E. retirado da 

barraoa-deposito da rua Alexandrino Pedroso esquina da rua Thiers 

(fls. 13, 15, 19, 23, ato.); 

2S) -o feitor, pelo regulamento da R.A.E., á o unioo responsa

vel pelos materiaes depositados na barraca-deposito das obras (fls. 

40); 

3S) - o feitor I~anoel de Queiroz deixou de cumprir o dever de oon· 

ferir diariamente os materiaes existentes na barraca-deposito, sob a 

fraoa allegação de que não o fazia porque o guarda se retirava antes 

da hora regulamentar (fls. 38); quando á oerto que elle, feitor, ti

nha poderes para suspender de suas funoQÕes o guarda, sem preoisar, 

para isso, de levar préviamente esta falta ao conhecimento superior 

(fls. 38, 39 e 40); 

4~) embOra não havendo colhido provas cabaes, não estA excluida 

a hypothese de que outros materiaes da R;A;E. tenham sido clandesti

namente desviados da mesma barraca-deposito para terceiros (fls. 36) 

e se tal aconteceu, responsavel é o feitor, pela falta de conferencia 

diaria do material em deposito; 

5S) - a negativa systematioa do aoousado, sem nada explicar nem 

esclarecer quanto As aocusações que lhe são feitas, negando atá co

nhecer o seu amigo Denigris, em poder do qual foi apprehendida a es

topa retirada da barraca-deposito (fls. 25, 29 e 30), e negando imme

diatamente palavras que aooba de pronunciar inadvertidamente (Fls. 29 

e 30), á quasi uma confissão. 

6S) - o feitor Manoel de eiroz á reu confesso, circumatanciando 

claramente os factos nas suas declarações anteriores, neste processo 

reproduzidas e ouja assignatura apposta reconhece. 

Aos illustres Membros do C.N.T. compete o julgamento final. 
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Emitt1do o nosso ju~gamanto sobre os fact:s averiguados no pro e~~9í 
inquerito, temos a honra de passal-o ás maos do Senhor Doutor D.Í~ec
tor da Repartição de Aguas e Esgotos da Capital, para os fina de di

reito. 

São Paulo, 15 de fevereiro de 1935. 

~ Seoretar1o 

Em annexo: 

1 certidão de tempo de serviço e 1 folha de antecedentes, referentes 

ao feitor Manoel de Queiroz; 

1 certidão de tempo de serviço e 1 folha de antecedentes, referentes 

ao guarda José de Almeida Silva. 



1 
I 
I 

rs-: 
Ç}iepartição Oe fllJuas e &s!Jofos Oe cS. <#'a~ ~y 

:N.: ... t/): ... :!2;,3D ........................... a •. ,3.0 ... a. · .......... Jan~.ir .. o .................................... ae 193 .... ,J, 
~6) . 

CERTIFICO, para os devidos fins, que o operario Manoel Antunes 

de Queiroz, conta doze annos, dots mezes e sete dias de serviço 

prestado a esta Repartição, no periodo comprehendido entre pri-
, 

meiro de setembro de mil novecentos e vinte ate abril de mil no-

vecentos e trinta e treis.---------~----------------------------

O referido 
, , 
e verdade e dou fe.----------------------------------

Repartição de Aguas e Esgotos de São Paulo, aos vinte e nove dia 

do mez de janeiro de mil novecentos e trinta e cinoo.-----------

Chefe da Secção de Expediente,int~ 
r.s. 



Repart~cão de Aguas e Esgotos de São Paulo 

COPIA 

MANOEL ANTUNmS ~UEIRO Z 

Re~arti ção de Aguas e Es gotos da Capital 

2a. Secção Technica. 

Nome Manoel .Antunes Q.ueiroz 

Edade 32 annos (27- 9-1900) 

Filiação Julio Carpinteiro 

Naci anal idade . Poryugue za 

~s tado civil Casado 

Categoria Feitor de 3a. 

Residencia Rua Dona Uinervina no 2. 

oalario 300$000 

Data de admissão Seto 1920 

Onde trabalhou anteriormente Commercio 

URA a) Manoel Antillles Queiroz 

OBSERVAÇt'-ES 

, 
.Gozou ferias no período de 5- 1- 933 a 19-~933 

NO 736 . 

Mod. 33 A 

Dispensado por falta grave de desvio de materiaes da R.A.E. con-

forme ficha no 657 - c/33 4e 20- 3- 933 . Despacho do 3r.Dr. Director 

de 22-6- 933 . - Nenhum facto desabonante consta contra este opera

rio até 20- 3- 933 . 

Os o. 

R. A. E. 
Cont'ére 
31-J.AN-1935 

s .ct . 24-1- 35 

a) Baphael Aguiar 

aux- escripturario 

a) J . Teixeira :Porto- p. Chef e da Secção de Contabilidade-
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CERTIFICO, para os devidos fins, que o operario Jose de A1meida 

Silva, conta treze annos, dois mezes e treze dias de serviço pre 

tado a esta Repartição, no período comprehendido entre setembro 

de mil novecentos e vinte até dezembro de mil novecentos e trin-

ta e quatro.-----------------~-----------~----------------------
O referido 

, , 
e verdade e dou fe. ---~------------------------~----

Repartição de Aguas e Esgotos de São Paulo, aos vinte e nove dia 

do mez de janeiro de mil novecentos e trinta e cinco.-----------

LS. 

/ --;;----- .,L.-<:. õ » "" ~~:> 
/~ _ ~-

Chefe da Secçao de Expediente, int~ 

Dlrect~r .---""1 



Repart~cão de Aguas e Esgotos de São Paulo 

Joslt DE .AJ~[!.1IDA sn v ( Co:p1a ) 

Re:parti•ão de Aguas e ~sgotos da CaD1tal. 

2a. Secção Technica. 

Nome. 

Ed.ade . 

Filiação. 

José de lme1da Silva 

56 annos (1876) 

Bernardo de Almeida 

Naci nalidade. Portugueza. 

Estado civil. Casado. 

Categoria Guarda. 

Besidencia. Rua João Theodoro, 219 

Salario. 230$000 

Data de admissão. SetQ 1920 

Onde trabalhou anteriormente ••Jardim do Y:piranga" 

ASf'IGNATURA. 

OBSERVAO ÕES 

Gozou rer1as no Deriodo de 5- 1- 1933 á 19- 1-1933. 

NQ 725 

Mod. 33 A 

DisDensado :por ralta grave de desvio de materiaes da R •• E. conror

me richa nQ 657-c/33 de 20-3-933. 

Despacho do .:>r. Dr.Director de 22-6- 933 . Foi cornmutada a :pena em 

suspensão até 19-7-933, conrorme richa nQ 1777-c/33 de 20-7-33 .Au

tos 660. Gozou ferias da 2a . Quinzena de Novembro de 1934. Des:pa

cho de 13-11-34. Ficha nQ 3446-r/34. 

Nenhum facto desabonante consta contra este ODerario até 20- 3-933. 

Oso . 

s .ct. 24-1-35 

a) Ra:phae1 .Aguiar 
aux-oscri:pturario 

R. A.E. 
Conrére 
31-JAN-1935 

a) J . Teixeira orto 
:p. Chefe Becção Contabilidade 
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1 .Secção. 

A· L· R· 

' INFORMAÇÃO 

Pelo Proc. nQ 9.842/33, appenso ao presente, 

verifica-se que a Rep rtiçã~ de Aguas e Esgotos de São Paulo, 

em 28 de Março de 1933, fez ins~aura.r um inquérito adminis

tra tivo para ó fim de apurar a responsabilidade do desvio de 

um sacco de estopoea em cord de um das barracas de sua pro-

priedade, falt essa, inicialmente, attribuida ao guarda Jo

sé de Almeida Silva. 

No decorrer do inquérito apurou-se que o res

ponsavel directo por aquella falta foi o feitor Manoel Quei-

~z (v. conffissão de fls. 9 ) e não o aacusado. 

Suspehso o guarda por quatro mezes e desejan

do a Empreza demittir o responsavel pela falta apurada no in

quérito, então Manoel Queiroz, e poTque este contasse mais 

de 10 annos de tempo de serviço, submetteu o processo á deli

beração deste Conselho. 

Em sessão de 14 de Junho de 1934, o Conselho 

Nacional do Trabalho, considerando que o inquérito adminis-

trativo deve ser feito, ' confo~e jurisprudencia já firmada, 

p a ra apurar falta graV'e de predeterminado ou' predeterminados 

accusados, não sendo, poia, admissivel, que se argÚem de falta 

g•rave terceiros que não foram inicialmente citados para res-

ponder ao in~~érito, tal como determinam as Instrucções em 

vigor, resolveu não tomar conhemimento do inquérito adminis

trativo entã~ enviado pela Rep rtição de Aguas e Esgo t os de 

sâo Paulo. ' 

~ Foi at t endendo a esse julgado, publi~ado no 

Diario Official de 24 de Setembro de 1934, e l evado directa~ 

mente ao conhecimento da Empreza por offic~o nQ 1-1.348, de 

29 daquelle mesmo rnez, que a Repar~i ção de A~1as e Esgotms 



de São Paul o, ern 10 de Dezembro de 1934, determinou a ins

tauração do presente inquérito administr tivo, contra Manoel ...-
Queiroz, prelürlina rmente enviado por cóuia e depois em origi-- ---
nal, como determinou o Sr. Presidente no despacho de fls. 69. 

O inj'eri to está regularmente instaurado, de 

a ccÔrdo com as Instrucções. 

Todas as testemunhas confirmaram os depoimen

tos ~nteriores que foram, assim, transcripton e ssign dos; 

apenas o actual accusado negou suas primeiras declarações, 

não obstAnte reconhecesse a sua assignatura e declarasse que 

não soffreu qualquer constrangimento por part~ da Commissão. 

Os termos d aott>eação do inquérito nterior 

tambem foram confirmados, granscriptos e assipnados, exceptos 

os havidos entre o accusado e Francisco Denigris, e José de 

Almeida Silva e Benja.nin , digo, Antonio Ben.t).amin, respectiva

mente, juntados i por cópia, ás fls. 106 e 108. 

O accusado se fez acompanhar de um advogado 

que não apresentou o necessario instrumento de procuração, 

quer neste ou nos demais processos anpensados ao presente. 

Em sua dcfeza, o eccus~cc, aborda dois pon-

tos: a) -que o pres·nte inquérito é nullo por ser, em ultima 

analyse, uma cÓpia do anterior, julgado nullo por este Conse

lho; b) - que de a.ccÔrdo com es Instrucções, no seu art. 12Q1 

o inquérito deveria ser ~erminado dentro de 60 dias, contados 
' d data do cobhecimento da falta, o que se verificou em R r-

ço de 1933. 

O primeiro item improcede, exatamente, por

que si o Conselho não conheceu do primeiro inquérito, jul~a

do nullo, foi justamente porque o mesmo não se revestia da 

forma processual prevista nas InsDrucções, o•que não aconte

ce presentemente . 

Quanto á segunda parte é pr ciso considerar 



que, na occasião do primeiro inqu~rito, as Instrucções ainda 

não~estavam em vigor, e a Empreza>somente depois do julgamento 

deste ConselhoJpodia proceder de accordo com ellas, como de fa o 

procedeu. 

Nestas on içces o prazo invocado pelo patronoçdo 

accusE>C'c nó poderia ser contado da data em que a •rnpreza teve co

nhecimento do accordão; é verdaãe que, mesmo assim, foi elle exce-

dido, mas por questão6de dias. 

~ 
De accordp com~ue se procede em casos semelhantes, 

proponho que , preliminarmente, seja convidado o accusado a ter 

vista dos autos, nenta Secre t aria, elo prazo ifj; Jan~iro§~~e 
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E mo , sr, r. re idente do Con&elho Nsci onsl /Tr&.balliv 

N . L .Al~TUNES UEIR Z, tendo recebi do hoje 

E; 1 o c o r r i o por se c bar a u fl e n te no in te r i o r d o E & ta o o 

comrnunicado de 18 de Ago&to do corr~nte n . 1-1-1 1 Proc . 

2385/35 concedendo vi&ta do~ auto& do inquerito admini&tr_ 

t ' vo contra o upplic nte in&taur&do 1& Re rt ição de 

gu~~ e ~xgottos e são aulo, afim de ID&life&tar sobre o 

me&mo , vem pernte V .Excia . }'Onderar e requerer o fle€,uinte: 

que é pa.uperrimo e carregado de f' i lhos elo ue 

nio pode ir até á C pital da Republica r f llar sobre o 

me&ruo in uerito; 

1:) junt com e&te copia de sua de f &a 

aqui perante a Re a.rtiç&o de guas e ~xgotto& de são ~ulo 

ern 14· de J' ne i ro de 1935, que à.eiie e te.r fazen · a parte in-

tegr&nte do auto& do refeli o inquerito dmini~trati o; 

c) que o pre enté inquerito r-o tem razão de ber 

por ue é co ia do que já foi julg pelo jurídico &ccorda 1 

do egrbgio Con~elho Nacional do Trabalho , de 14 de Junho de 

1934 que tran&itou em julgado e íoi public do no "Di~rio Of

ficial" de 24 de Setembro de 1934• 

d) que por mero caprioho do erJtão director da Rep ~ 

ti çê' o de guá r: e •'xgo t to& , n 7 o f' o i dado cumpri menta ao r e &p 1 

t~vel accordam - não tendo &i~o o çupplic~nte reintegr do no 

corpo que nell exercia , e , porque requere&se o cumprimen o 



o referi o ccor a1 , 'oi berto e&te novo prece o, 
, 
o r 

&&a de uma coyi do outro inquerito com 

o& me&mo& vicio& e inju&tiç &. 

A&&im o upplic~nte requer d Con~elho Nacio -

nal do Tr&balho a con irm ç-o do accord lludido a im 

da Repartiç&o de .Agua& e Exgotto& de s&o aul - o e.in -

tegrar no cargo que nella exerci , decid.:indo &&im o Con-

&elho N cion 1 do Tral:s.lho mai& um vez, ~.:onfirtmr&: a exi 

tencia a lei e render' omenage á 

JUSTIÇ 

1 · 1 1. 1 1 ~ I •,lrt 
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ci on&l do Tr ba 1h o 

&ent :1 q 

expre e. di 

inqu r to& 

to ó nu 

UEIROZ 

pl no 

t o rt.53 eor to n. 20 

e 1 1. o rtigo 

ini& rati o d que t • 

1 d outubro de 1931 

21.081 d r4 de I V CirO d er ina · -

nque ito 

c &o d fo 

d qu a 

on i o, a lvo, 

e 90 di &, 

iver tido o,g_ 

nhecim nto da. fa.l ta que dever~ ser, po1· 1 o de,! 

la, ••• 
2 - A R :P d e Exgotto de .Pau o teve oonheoi~ 

apur r or meio d &te in uer1to e men o f 1 ta qu pr 

r o de 1933, 
, 
o m u si doi& an-

, 
934, i to , ze bro de 

nos de o ridos 'que in&t urou o pre ent in quei 'to. 

no o inqu rito , ' nul o i n 
, 

Jorqu e um copi do 

pri itivo qu foi j ado i nt elo ccor ~ do Egregio 

Com~ l o oion 1 do Tr e 14 de JUnho de 19 4 - de cuja 

de c i s,,. o não ouve reour o, t ndo jul d jurídico 

acoordam lludi o ue v 1 tr n cripto n 
,, • 9.842 de 1933 ~ Vi&to e r 1 t ado& o ut & do roce.! 

o e que a. rtição de Agu o e gotas d C!-o .Pau lo r.! 

mettA o n uerito dmini tr tJ o de é . 2 23 e aliei-

t a.ut ri eaaç o demittir o &eu em r a do no l de 

u ir z• 

oon ider ndo ue o 1nquer1to dmin1 trativo con&-

tante d &te prooea o .foi inEtt ura o pura r re pon-

&a bi l1 u outro funoci n ri no de 1 d te ri-

ae& perteoento& x oto a ima re-
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1' d , q e DO correr de~' in u ri o fci nó 1 

de "ueiro z, bem oiL ao c~mo culp do elo de&vio 

quell t ri l; 

ndo que ' j ri prudencia reit de&to Con -

alho u o nqu rito in i t1vo ! 1 to p -

r pur r falt gr v dtcrrrdrJ -

do empregad , n*o ij ndo, poi , dmi iv 1 qu &e r

gua de f lt gr ve te ceiro qu n~o oi n1 1 lm nto 

oi t do p r re&ponder ao i nquari. to , 

fi "ln trucçõea:P• em vigor; · 

J. como de t rmil: a 

R e ol ver Oú em broa do OorJ& ho ao i on l o Tr b lho 

não tom r con ecim nto do 1nquez1to dmini6trat1vo 

de flo. 2 23, con6tant de te roce& o. 

Ri o e J" ne1ro, 14 de JUt'b t> d l 34. - Ta. v ro 

B &to , - ·eE~ident .... Al re o ... i e eyer, "l·el t :r 

FUi pr 6en t , J. Leonel de Rez n V :h.l ; pr OCUr<l d o 

ger 1". 
Or n·o tendo a • A. r. . r corrido no termos 

do § "n1co o art. 70 do Dco. ede 1 

c i , tr n i t om julg do o mencionado oco d , rc&t ndo s6 

e &om nte .A • r intcgr r no eu c r o o oper rio &u~ n-

o e indemnizando do õnl r o corre~pond nte o te po d õua 

-&u pen& o. 

rt1n&, con ultor Juri-

d1co da .A • • 
... ,., 

jurou &u&pen~ao nao querendo intervir no prooe~ 

o de qu lquer for • natur lment pe nif t improceden i 

aoou aç*o ao opernr1o uspen o de~de Abril de 1933. O outro 

cori&ultor Juridioo nomeado para 

Netto, di~ e er eu p reoer -

:~tareoe D · nt nio Ccf:l r 

) reoe aoonfJelhav el , 

hypoth tie ' recur o p o nda~teri o do Trf.ba.lho ,~t. esundo 12,-

da .!.._~obabilidade confirma.r' !:. deoi6&o reoorrida.tt. 
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.Ag to ultimo, 

ente, qu 

e e n o o o en 

d 24 de ot r o 

becimento 

rt 
... 

E Çú.,O 

1 o ti 

{ ~ • 2-9842 - 33 - K. • G.) 

elo v 

t e ~ou no c 

brut 1 luz olar. 

O pre ente inquerito o 

oi 

den 
... 

nao 

o r e o 

aproveitou todo 

ti ndo d . wu oo o 

o t n i pr 

o. o o1 nto 

o não tomou o oDh 

3\1 o de l 34 

o -pelo& un o r teri 

5 - não t 

tomar 

o 

r 

não 

v:ldenoi 

qu lle qu 

b ~ho ;julg o 1mproo -

d 

ex1e; ten te• , 

o, o· ~e 

gr ' 

on lho -
' jur d.1 o o ooorda.m 

em j 1 ado,nã:o 

julgado& 

ta.u r novo 

inquer1to, porque não p dia azel- por ewt r ór dos 90 dia&, 
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o bendo tão •Ómente e l a.pr s.e ta. r prova.~:~ m 1 ti uorAolue 

dent o d f cul-

t no~ te ob d lei, n~o o tendo ~ito p rdeu te di-

r Sto! oon t1tu1ndo 

De meriti a 

6 - N"'o e11tá rov 

te t mun d 

c 

Jo é do 

m id , ·g r d barr&o o en 

gu r:l o o julgado. 

... 
n o v jamos.· la. 

que cou . e Al 

&dor r noi co Denigre&, 

qu por u vez fi uram oomo a 4a. 

ç&o, não e referem . m abeoluto 

5 .. te t un c cu-

oou11 do JU1 oel d ~uei-

r z, n e quer Jhe toe o no • • t te unha. 
I -OCUiia O ortine 11, aoou a igu lmente Jo&éie 

Alme1 • oi&co Denigre , não too ndo no •ome e o 1 

d ueiroz, nem por ~aombr • 

Tendo ef:l r. dua.b te& temun ab q e 
... 
ao empregada 

R peg do de f:lurpr 

tiaooo co e to 

o gua.r de Jo~aé d 

nig ~a ·oa.rregan o o 

o pr nt in uertto, d b rr c 

lmeida '6 20 hora~ o di 28 e ~ 

9 d 1933, e interrogado di Denigr4f:lt r-

ca, deixem i&aoJ que vooe1• vã.o preJudicar o ue.rd!" -

:ra. o uar é Jo é e Almei a. orqu n'"'o di e , vo-

o 
.. v o prejudic r feitor noel de ueiroz ? porqu 

t ndo c m qu lla facto. 

p 

~ terceir t 

nt1 qui ~ae:iimo . ' e oat goria, di&ie • " ue 

at' a data do facto qu deram mot o te proce tiO nunca 

lh ap conhecim nto qu lqu r note. que deti boua.• e o o-

ou~Jado noel de ueiroz, t ndo ido eu rooedimeuto té en .. 

t•o, ex m~lar. Di I 1nd "que no dia 1 e di to r,' p 

prehent~ão do co de e• , c.hâ.mou t b m o t itor 

noel de ueiroz SEJU p aençe. p r communioar .. lhe o 



_,_ 

[)o tre o gua1·da , 

,.. 
na o 

c i 

d ' 

ba e o 

tinu ndo o o i'unooion 

u 

o 

n 1d de 

-ç o 

culpa 

n gou qu t:l-

'Vam 

ião, 

terro ou sr. 

1 

de que 1 c -

i-

em 

-o,OO!!, 

&· coo 

... ... 

• e 

judi-

, mentira~ • &em ido· 

na caur~ • Interro-

d everi 11er 

q.t e a. 1m 
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&uas o anb1naçõea 

Depoimento a f l &. 22 uãque 24. ... 
o 

~o depoime·to bconden o 

a verdade, foi cl bivame te com o ito l innooe t 1 

A.E., o qu~lqu r c l~~bil1 adc no 

teriu.l ''• 

Affirmando i&to er,~~uece que j a lu..v o o 

guarda Jo&é de Almeida, portanto n~o quiz 

li oi to perguntar-& e quando 

temunhaa no &eu primei:bo de;pu1mt~nto, ou in 

te! -

inquirida, di~&e: - 9ue o feitor noel de · .ue.1roz nunú lhe 

e a 

... offereoeu material, que n o carregou cou•u l um que l e 

dado pelo feitorw 

affir.m que : 

"conhece o guarda por • r 1eu 1 winho de1de ~1to t~mpo 

empré tondo oonsi arado como babado e maluco, ue on 

ti f=ua~ declar .. QÕ&I nterfore~, · a..izendo :iterem fale. G 

e infundada6 a& llegaçÕe• do guarda Jo&é da Almeida e 

Silva, porquanto nunc e t eve n barraca onde be verificou 

o de•v1o, declarando fambom fal a a~ affir ô'eft do l" fe -

rido ~ rda no pr aentc t 
.. 

rJo de a.oaroe.çao 11 • 

A 7 • ~ l t i 
I 

JO'O i 

sott1 nada. adiante ó b. • ~; o objeoto detif:ie proceii o, nad&. lhe f1 an

do perguntado aobre o oeãmo. 

onde J>rova. de ft4l to. g ? 

Feito o 1nquer1to a.nter1or, a Co if.;~t:-o que o con~a 

titu1o no E:Jeu rel torio final, conoluio .POr falta. de prova.& ba. -

ta.nte , que não er oalio de 4e•1& ão co acou& do, o~-.cóiiP'I-~ 
J 

e lU& que teve por p:r.eti1dente o Dr • Bt•aul1 o Borge• ,homem impolluto 

e Jutttioeiro • 



Deo. 

ereto 

, 

P lo t.t6 
,., 

enf:la.o. 

o ixa. 

d .. 

F -

-
t o a me61IIa 

1 i, o de falt r pu o.d. 

em , ouvido o c-

ou do eu ou do a. vo 

do do repre&ent&nte dom mo, ~i hou• 

ver, o b our&o .10.ro o Oon&el o aci on 1 do 

do oont co m it.t d 13 (treze) annoa de &er-

viço R e de A u~ E';sotou e S.:Fe.ulo .. 

com olh de n &em puniçõe&, !::~em interrup-
... çoe do erviço, &em falta&, t n o uido um empregado exemplar, 

como az certo a )a. te&temunha - m&car Peixoto e a certidÃo 

do tempo d &ervi~o do aocua do. Poi& bem, depois de f:lf:lim 

tr b 1 .A .li: • ure.nte treze 
, 

nno& e po~to na. ru pe-

lo pte n o :facto de ter cedido 'Um ~ouco de eatop em corda 

titulo d empre&timo,com prome ~a de devoluç~o dentro do me

nor wa&o pOtif:li,el", facto &tite que não oon egu6o a R.A.E. pr~ 

v r ne& o t ndo diante de 1 um dilação probatori de qua•1 

doi a.nno&. o aoou&a.do que é oaaado, ohef de numer 1t t ,_ 
li com 1a. :f' i lho pequeno , arra ta uma. 'Vi i&er ve1, &em 

pão e aom t oto. Pod rá o i reator d R • • comprehenõ. r 

dbr, Q. d lie&pero de wn homem, qu P r eu o emprego onde tr b -

lha v ha 13 anno• .. de&a bi n tado 

no que ouve o• filhoL pedirem 

ati&fa.zel-o ? 

. na. vida, v on r-lhe a. tome 

tr vadn no intimo do Le~ 
... 
o e Le v i1npoten te p ra 
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A& menta.li doa ma.itJ ~mJ ntea de criJ?tO et-. numU 1-

m nte oon&agrado t em Pl' ou:t.·a.do gra. r o ontr.eoho uo v. o 

1 nto do& pen&amento& m i& inconoebiv 1 quo eco rcr·o 

mente do& infelize& ue 

tiva • Entret nto, o m i 

v em n a bb 

ow rl & qu 

itu ça. afflic

ejam & tint ~ em-

preg d ·- p r arohiteotar o quadro pungente, &~me& o quel-

l 6 que t n 1 ao1'f'r1do tJi t' poder .. o qui la. ~r o que e p &· 

ti no ia recondito o ~&_irito o acou& do no l ct uei-

roz de&d que perdeu empreg , bem eno 1ntrar outro, o b do 

p i de ei& filho& m n re , co omicil1o em uo m1~eravel c -

ebr em Villa ri , ' ru n. inerv:ln , 2, vi ~~:ti da inun-
,.. 

de te do iet~. o d ad. foi d.i11-aça.o nno, o CC Ui ue 

ena do d R. • I p uc tem lM.do, mbor· pr persis-
.. 

tente em tel-o. u quanto repr & 11 ta. e, e l Ul v~ ror 

to:l vendido afim d 
.... 

mprar o I r o pc .. u ·ninofi nnocente&, 

viotima de um &arte de&f'avor vel. na.lmento, em f n e 

outubro o no • ba.do recebeu tlc con .elho Nnoional do 

-vj~ recorrid , o OWI.II'Un:lc do d 20 do T b lho, p a q· m 

m amo mez, in orm ndo do ccordam q lhe deu nho d c &a. 

que termin va ~Dim; "devendo poi~ a refer a R p rtiçNo 

gue n_ld_ !_Xerci ie,"• 

E r felioidad que volt ; oer de di e, m lhor a.. 

Al.e re, confi nte n juE~tiça o& homem•, r u r u ~u r in te r -
... ç o, a. re&pollta foi bertux~ de&te novo inqucrito r 1n1 

tr t1vo, para purar a !'alt J juls d ••• 

X X 

Re~umindo: 

} 
... 

o preti nt inqueri to na o tam z ~ dA ~r orque é co-

pi do qu Já foi Julg o elo juridi o acoor do e-

greg1o Contielho Nacional do ab lho, qu tr<õ2ll &i:tou em 

~ulg do; 
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b) neE~te novo in ueri to "' n&o ficou apuraclr;. a falte. rr 

e do accu&a.do; 

c) Si o guar J &é de Almeida Silva , unico reõ on&a -

vel elo de&Vio do ~acco e e&to~ , otjecto ao pr~ 

&ente i Jqut.ri to , foi pel& .A .~ ., jul auo r '"'o cul-

pa.d , &.rc iv do &eu proce&&o, e ittiuo ewf:Bu m 

prego, comor!:mittir o accufl o.o ~,anoilll de ueiroz, 

no &eu empr go, are ivando-te igualmentv eõte pr~ 

c &~;;o, contra quem , o o o e e &pcc ial inqu e ri to n&. 

da apurou ? 

d) decidir em co tr rio, um vez que o gu r a Jo&é 

de 1 eida e Silva continua em ~:Jeu cargo , &em n!. 

da &ofirer, &eria a ju ti ve~;; a do& doi& pe&o& 

e du&. & med i dab que a R . • -• n pod o. optar . 

De conformida e com 

o accu&&.do e ~era que junto aof:l uto& o rel torio a Commifl&-o, 

que dever& concluir pela irnprocedenci~ a falta rave de que 

é ccu&auo , como j' fez J.;rlmeir&. Cornmi ·fiá, JUnt no elle 

a certi :o do tewpo de t~rvi~ do cccubado , a&&im como &ua 

;(ol e antecedent ~;:;, o accor m e o cornuJunicauo do Conãelhál 

N&cion&l do Trabalho , e te ultino e 2 e utub o, o igno i 

rec tor d& • ..:J • , ma uar' arQ.ivar e re dmittir o em pregado 

ao &erviço, practio ndo a&&im u grande cto de 

JUSTIÇA. 

(Copi a da dere~;;a pre&entada em 14 de J neiro 

de 1935, per nte 

gotto& o.e s5o aula ~. 
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IIIIITtRII DO TIAIALRO, 
IIDUIIIIA E COIIMERCIO 

Proe. 2.385/35 

ACCORDAO 

O. M. T.•Ji 

TRABALHO eN~ 

.......... 

·-·· ..... la. ..... ecc;ão Ag/CS 

19 .... ª 7.. 

Vistos e relatados os autos do processo em que 

consta in que r i to adlllini strati vo instaurado pela Repartição de A

guas e Ea~dtos de São Paulo contra o func cionario Manoel de Que~ 

roz, responsabilisado po r desvio do mate r ial de propriedade d~ -

r eferida Rep rtição :-

Considerando que o inque r ito enviado observou as Instru

cções baixadas oor este Conselho em 5 de Junho de 1933; 

Considerando, quanto á responsab~lidede att r·ibuida ao ac

cusado, que nos autos está perfeitamente provada; 

Considerando que houve , de facto, desvio de material, e 

este occo reu porque o accusado deixou de cumprir o seu dever, 

pois, como feitor da barrEca deposito donde foi retirado o mate

rial, era obrigado a conferir dia r iamente o que est Etva sob sua ar 

da; 

Considerando que, embóra haj <~ ne gativa nor parte do accusa-

, do, todovia, a prova t stemunhal produzida convence da suH respon

sabilidade, sendo, assim, na ssivel da nena de demissão; 

Resolvem os membros da Terceira Camara do Conse-

lho Nacional do Trabalho julver procedente o inquerito e autorizar 

a demissão do accusado. 

Junho de 1937. 

Fui pr sente :~ 
~t~ 

Publicodo no "Diario OffiC1al 11 em ..A 8 - ..A o- .J CJ 31-
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~ão Paulo,28 de Julho de 1938 

xmos. Snre. ~ 
Jt embros do Conselho Nacional do Trabalho 
RIO DE JANEIRO 

EJanoe. Snrs. 

\ 

Manoel de Queiroz L infra- assinado ex- empregado da pnrtição 
de .Aguns ·o 'xgotos do Sao Paulo, tendo sido caluniado por peeseae d 
eun Repartição no nno de 1934 c tendo apresentado a sua dofcsa,bom 
como provado ficou n sua inoconcia sobro o caso em npreço,cujos 
vutos do. processo orn dentro deeen Repartição competentc,vom mui 
respeitosamente a presença de Vv.EExcins. solicitar que ee dignem 
dvrom o deepncho exarado em eun dofoea,pois desde aquela epoca se 
nchn deeompregndo,e bem aeeim impoesibilit do de voltnr no seu car 
por nenh~~ decieão ter obtido. 

Anncxo junta a publicação ineorta no Diario Oficial de 24 de 
Setembro de 1934. 

Sendo o oue se me oferece pnrn o momento, aqui permaneço ao 
inteiro diepor das vosens ncatadns ordens,firmando-mo com a mais 
alta eetimn e distinctn coneidornção,subecrovo-me. 

De vv.ss. 
Amga • .Atta.creda.& Obgda. 

)/(á~~ &i~t~ 
cl / L ~ _/ 

. / ~ 
~~ f~ 

.~·?; - 6~ 
. ~ t f ,r de ~uoir•• 

l ~ ~ lif'..,6Y Residonoia: rua donn IUnorvina No 2 ( Viln llarin) 
J jd. j ESTADO DE SAO P.A ULO 

~~s 
t~ 
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Paging 19. g2Z 

P. 9.8~2 de 1933-- Vietoe e relatados os autos 
do proceseo em que n Repartição de Aguns o Exgotoe 
de São Paulo remette o inquerito adminietractivo 
de fe.2 a ?3 c solicita autorisnÇoo pnrn domlttir 
o seu empregado Manoel de Queiroz. 

Considerando que o inquerito ndminietractivo 
constante deeto proceeeo foi inetaurndo para npurnr 
n responsabilidade de um outro funccionario no 
desvio de mnterines pertencentes n !~partição do 
Aguas e Bxgotoe acima referida,e que no decorrer 
deBso inquerito foi Manoel Queiroz,tambem citado 
como culpado pelo doevio daquella material . 

Considerando que é jurieprudencin reiterada deste 
Conselho que o inquorito ndministrnctivo deve eer 
feito pnra apurar fnltn grnve do predeterminado ou 
predeterminados emprogndoe,não sen0o poie, ndmiseivel 
QUO ee nngun de ~nltn grnve terceiro que nfio foi 
inicialmente citado pnrn roeponder no inouerito,tal 
como determinam ne "Inetrucçõee" em vigor; 

Reeolv&m oe membros do Coneelho l:iacional do 
1'rnba.lho não tomar conhecimento d·o~ inqueri to ndminis
tra.ctivo do fle2 a 23,constante deete processo. 

Rio de Janeiro,l4 de Junho do 1934. 
---Tnvnroe Bnetoe,preeidento--Alfrodo iemeyer,relator 
Fui preeonte J Leonel de Resende Alvim.Procurndor 
Geral 
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1-1.582/3 -2.385/35. 16 de Sete bro de 1.938. 

Sr. anoel ~e ue1roz 

Rua D. 1nervtna, 2. 

aulo. 

Com rererencla ao assunto tratado 

na vossa peti ão d tada de 2 de Julho p. assado, 

incluso vos remeto, para os devidos !1ns. copi 

deVidamente autentlca~a do acórdão proferido pela 

Terceira §mara do Conselho aclonal do Trabalho, 
... 

em sessao de 30 de Junho ·do corrente ano, os au-

tos do processo em aue consta o 1nouer1to adm1nis 

trat1vo cont vós instaurado ela Reparti ão de 

Agua e sgptos de são Paulo. 

Atenciosas Saudações 

Castilho ) 

Dlretor da Secre~aria, Interino. 











































































































































































































































































































