
o 
•ro 
~ 

.~ ro 
(.) 

o _. 
co 
X 
'(ij 
(..) 

~~ 
126 

MINISTe.RIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMe.RCIO 

SECRETA RIA DE ESTADO 

PE SO 3ALHO 

R I O O E .J A N E I R 0 1 O. F, 

14. c3 0- 40 

1-------------------------------------------.aa----------·---------~-----------------------

DISTRIBUIÇAO' 
Assunto: ............................................................................................................. .. ..................................... ~ ... . 7/l;"l ; .. ' 

.. ...... ... (J.V. .. ~ ..... (d&, .... ......... .'!. .......... . 
... ~ .. 11~ 

................................................... ~Y..~~r.:h.~9 .... ª-~~.+..s .t .. ~~ ~-~Y9 .. ... ~-ª-~ª~-ª9..Q .... G.on.Y.r.. 

Adolfo .Fer.r 1ra .. .. C.o.s.ta .... e ... .Mario .... .Eran.ci.s.co ... d.e ... aula .J)e.la ...... 

Qp,m:p~:l.a :P99.~$ ... d..~ ... 9.~~-o.s ... .......... .. ............. .. ... .. 

,-·-·· - . - •• •... - ~-- ·················- -· .: - -. - . ••.. -_ •. _ .•••••••..•...••.••••••.••••••.••••••. 

. ...... ... ... ...... ...... .. ........................................................................................................................................ . 

.. .................. ······ ................................................................................... ··········· ................ ··················· .................. .......... .... ................... . 

........................ J ................................................................................................................................................................................. ........ ................ -........ .............................................. . 

........................... ....................... .............. .... .... ....... .. ............... .. ... ... ..................................................................................... ......... .. ... .... ........... ... ..... .... .. .. ...... .. .... .... ...... ....... . 



COMPANHIA 
DOCAS DE SANTOS 

INSPETORIA GERAL 

SANTOS POTITA I A 

G/0 . 14- E/ 1168 . 40 

veHclo c e ,ac o n.o co1 lecin(l..nto <lenta ns e 
,.. " I tor1n. Gere. ,pela cornU1 en.c;ao cmtstan e da carta • / ' 3.14- G1 1. 

196.4 , cata a elo ü ele l' o col "elte,c 1e on 01u·s. olfo ·errei 

ra dn r.ontu e l ar1o Fru:ne1nco ele u.ula,nn os tru ul mclor ,s de 
, N , N 

annazen nu D1T1suo elo Tr·ãfe ro clcsta ~or1pru ia, estao Cll'TO .... 1< os 

no :rurto ele 5 nacon etc c ~ e de 4GO naco~ 

ar-MO.Zón ~ externo , en 4 .c o ,orrente, o c ue 

ve em c..cc < s leis en 'T1G r , o, ele n.c rdo cor o ar 

t1go o dan nntruçõen )Ui~:ac a.n )P. o Conse o ri cion 1 c o u-

N 

sao lU'u roc ec c r o. un 111c é r o nclmill c~trativo u ,_ e 3 ncn ros 

o )r o c ccL.nento 

teve o 

dos acus < os,na se meu vez c uc o ncm.1o se a H"P.Scntou · .. c 

e 1 ênc n., qu·1.n o • ( ta. v · Bi<lo .. rocurac1o )el ro c a . · _ct n.s-

s n c onnt 1 t 
,.. 

corlir>ri' o c csr.o nc ... 6" ... o :- r e~ --
~ rtinn , m e e r o )m·:l tório 

,.. 
T)1 n o o c o· ice- r~s -

) --------
en c: 

cl ss ~ , c t}!Cl c o a nem'lú nn rem r r'1cnt1·o c os J. róYtnon 5 iuro e 
' 

co orn ductc con ) urt . :~o c as 
IV 

reei taclun . ustruco ,s , 1ar m lill 

tle re o.---------··--·-------------·----··-------··-- ----·--

... . - ( 'J.J 



COMPANHIA 
DOCAS DE SANTOS 

DIVI SÃO DO TRÁ FEGO 

C O PIA 

COMPANRIA COMMEBCIAL DE ARMAZENS GERAES 

Santos, 4 de Maio de 1940.-

Illmo.Snr. Dr. Ismael de Souza 
M.D. Inspetor Geral da Cia.Docas d Santos.
Nesta 

Presado snr.:-

, 
Levamos ao conhecimento de v.s. q_ue, hontem awos 

o .fechamento de nl ex:pediente no anna.zem XVI - Externo - dessa Cia., 

a n6s alugado e depois da retirada de todos os nossos auxiliares, 

constatou-se umagrave irregularidade q_ue passamos a expor.-

Os nossos empregados, Snrs. Francisco de Oliveira 

e aldemar Monteiro q_ue ainda se achavam nas proximidades do citado 

arroazem. notaram com surpresa q_ue um caminhão · desta praça cuja chapa 
, 

levava o numero 85657, encostou a porta no 14 do armazem XVI, reti-
, 

rando de dentro varios saccos de cafe e varios pacotes de saccos 

vazios.-
Como v.s. não ignora, terminado o expediente diario, 

as chaves dos armazena occupados por esta Cia. são entregues aos 

encarregados de V.S.,depois de .fechados todas as portas o q_ue .foi 

hont m .feito como de costume.-
, 

Certos de que V .s. tomara com urgencia todas as 

providencia QUe o c~so reQuer. 

Somos com estlina e consideração 

De V. S. 

Amigos, Attos. Obrgdos. 

C IA. CO:MMERC I AL DE ABMAZENS GERAIS 

(a) ilegivel 



Aos onze dias do mês de 1~io de mil novecentos e quarenta, 
, , c pelas nove horas, em uma das salas do Escritorio do Trafego da ompã 

nhia Docas de Santos, á Praça Candido Gafrée,em Santos, reuniram-se 

os cidadões,Srs.José ~artins,Chefe do Escrit6rio,Alexandre inder, 

Chefe da Secção do Pessoal e Reinaldo .Fernandes Ribeiro,escriturário 

de lA classe,todos da Divisão do Tráfego, os quais foram designados 

pelo Sr. Inspetor Geral, por portaria TRfll65.40, de 8 de Maio de 

1940, para, em Comissão e na qualidade de Presidente, Vice-Presiden

te e Secretário, respectivamente, procederam a um inquérito adminis

trativo, na f6rma da Lei, com o fim de ser apurado um furto de 5 sa

cos de café e de 450 sacos vazios, desviados do armazém XVI externo, 

em 4 do corrente, no qual estão envolvidos os trabalhadores de arma

zém da Divisão do Tráfego, Srs . Adolfo Ferreira da Costa e Mario 

Francisco de Paula, bem corno o procedimento inexplicavel que teve o 

fiel do referido armazém, dando fuga a um dos acusados, na segunda vez 

que o mesmo se apresentou áquela dependência, quando já havia sido 

procurado pela Policia .- O Sr. residente,depois de haver mandado lêr 

a referida portaria, declarou instalados os trabalhos e, logo a se

guir, determinou ao secretário que providenciasse junto á secção com 

patente da Emprêsa, no sentido de obter fossem cedidas a Comissão,por 

c6pia, para serem autuadas juntamente com os demais papeis, todas as 

comunicações de serviço que porventura existissem relativamente· ao 

assunto, o que foi feito no áto, ficando a Comissão de posse da carta 

dirigida pela Companhia Comercial de Armazéns Gerais á Companhia 

Docas de Santos.- ~ Lido esses documentos, e em vista dos seus dize-

res, Õ Sr. Presidente mandou citar como testemunhas, para deporem 

no presente inquerito administrativo, os Srs. WALDEMAR MONTEIRO E 

JOAO LOPES RODRIGUES , empregados da Companhia Comercial de Armazéns 

Gerais, LEOPOLDO CAIAFFA, empregado dos Srs . Gabriel de Paula & Cia., 

EDUARDO SILVA, chaufeur do auto caminhão 85 . 657,de Santos, ALFREDO 

VIEIRA CAETANO, proprietario do Bazar Coração de Jesus,ANTCNIO GUTI

ERREZ,residente a Rua ·~rquês de IIerval ng 188 e CARLOS .~RTINS , re-

sidente a Rua Cristiano Otoni ng 104.-------------------------------



Acrescentou tambem q_ue í'ossem tomadas todas as :providencias 

serem os trabalhos iniciados no dia 22 de Maio vindouro, ás 

neste mesmo local.- O Snr. Presidente determinou mais o seguinte:- ~ue 

aos acusados fossem feitas as necessarias intimações na f6rma ~ Lei, 

d ando-se-lhesuma segunda via do respectivo instrumento e exigindo-se

lhes a a:posição do seu "ciente" na :primeira via; que no :pro:prio instru

mento de intimação se desse ciencia a~ mesmos acusados, da faculdade 

que lhes assistem de apresentarem-se com advogado seu ou do Syndicato a 

q_ue :pertencerem: e q_ue a cada uma das testemunhas indicadas, assim como 
aos 

acusacíos.,í'ossem í'eitas mdevidas intimações com vinte e quatro horas de 

antecedencia sobre a data :prefixada :para as inquirições.-Por ultimo, p 

Snr. Presidente designou o Snr. Alcebiades Bley Pickles, agente desta 

Com]anhia, :pata levar a eí'eito as intimações e quaesquer outras diligen 

cias que se í'izerem necessarias no decorrer do presente inQuerito. Nada 

mais havendo a tratar o snr. Presidente declarou encerrados os trabalho 

:pelo que, eu, Reynaldo Fernandes Ribeiro, secretario, lavrei a presente , . 
ata <I e, li.da e achada conforme, vae assinada :por todos os membros da 

Comissão.-Feita e assinada em uma das salas do Escritório do Trafego da 

Com:panhia Docas de Santos. -santos, 

... ... 

Vice 

Secret 



IN~UERITO ADMINISTRATIVO 
comi>aDhia noca.%de ~r~o 

INSTRUMENTO DE INTmA lO DOS ACUSADOS jqJ_:;};__, 
O cidadão Jos~ Martins, na qualidade de Presidente da Co~ 

do Inq_uerito nomeada :pelo Exmo. Snr. Inspetor Geral da Companhia Docas 

de Santos, :f'az saber, pelo :presente, que os cida<iões ADOLFO l!'ERREIRA 

COSTA, MARIO F.RANOISCO DE PAULA e MANOEL l>.ANTAS BAEBETO, :f'icam intimados 

a comparecer no dia 22 de Maio de 1949, ás V!inte (20) horªs, no edi:ficio 

do EscritÓrio do Trageo digo Trarego da Companhia Docas de Santos, ~ 
I :praça Candido Gafree, nesta cidade, nos termos do artg 3g e seguintes 

das Instruções aprovadas :pelo Conselho Nacional do Trabalho :para a; insta: 

ração do inquerito aêministrativo de que trata o artg 53, dos decretos ns 

20.465 de lg de OUtubro dê 1931
1
e 21.081 de 24 de Fevereiro de 1932, 

afim de serem interrogados e ouvidos em audiencia no inqueri to aã.m.in1s

trativo iniciado :pela :portaria de 8 do corrente, do Snr. Inspetor Beral 

ã.a Com:pmnhia Docas de Santos, e instalado conf'orme a;tá ng 1 - documen

tos que :passam a ser transcritos :para q_ue :por eles os intimados :fiquem 

ciente do :fato a apurar, dos nomes das testamunhns e do direito QUe lhes 
. . 

assiste de fazerem-se acompanhar ROr advogado seu ou ser assistbdo pelo . . 

advogado ou representante do Syndicato a que pertenceram:- PORTABIA-IGI 

03.14-DEI1168.40 -Havendo chegado ao conhecimento des~a Inspetoria 

Geral, :pela comunicação constante da carta TRI 03.14-IGln.l296:.40,datada 

de 6 de Me.io corrente, que os Snrs. Adol:f'o Ferreira da Costa e :Mario 

Francisco de Paula, ambos trabalhadores de armazém na Divisão do Trafego 

d esta Companhia, estão envolvidos no furto de 5 sacos de café e de 450 
I sacos vasios, desviados do arma.zem XVI externo, em 4 do corrente, o que 

constitue :f'al ta grave em :face das leis em vigôr, R E S O L V O, ã.e acôr

do com o artigo lQ das Instruções baixadas :pelo Conselho Nacional do 

Trabalho, :pela :portaria de 5 de Junho de l93ã, designar uma comissão de 

3 membros para proceder a um inquerito administrativo, a.:f'im de apurar 

os autore~êsse furto,bem como o :procedimento in~licável ~ue teve o 

:f'iél daq_uele armazem, dando fuga a um dos acusados, na segunda vez que o 

mesmo se apresentou áquela de:pendencia, quando já havia sido :procurado 

:pela Policia. Fica assim constituída a comissao desse inquerito:-P.re-



sidente: Sr • .Tosá Ma.rtins,Chefe do Escrtório da Divisão do ri 
Vice-Presidente:Sr. Alexandre Pinder, Chef'e da Secção do Pessoal d Tra

rego; Secretario: Sr. :Reinaldo Fernandes llibeiro, escriturário de la. 
, 

classe, devendo a mesma se reunir dentro dos :prox;lmos 5 dias, de co:ní'or-

midade com o art. 2g das :precitadas Instruções, :para os .fins de direito. 

Santos, 8 dê Maio de 1940.assinado Ismael de Souza-Inspetor Geral.- ~ 

Ng 1, OU DA INSTALAÇIO DOS TBA.BA.LHOS-.;.Aos onze dias do mez de Maio do 

ano de mil novecentos e q_uarenta :pelas nove horas, em uma das salas do 
, , 

Escritorio do Trafego da Companhia Docas de Santos, a :praça Candido 

Ga.f:f'rée, em Santos, reuniram-se os cidadões Snrs. José Martins, Chefe 

do EscritÓrio, Alexandre Pinder, Chef'e da Secção do Pessoal e :Reynaldo 

Fernandes Eibeiro, escriturario de la. classe, todos dã Divisão do Tra-
~ 

I fego, os q_uaes foram designados :pelo Snr. Inspetor Geral, :por :portaria 

TRlll65. 40 de 8 de Maio de 1940, :para, em Comissão e na q_ualidade de 

Presidente,Vice-Presidente e Secretario, respectivamente, :procederem a 

um inq_uerito administrativo, na :f'6rma da Lei, com o fim de ser apurado 
; 

um fUrto de 5 sacos de ca:f'e e de 450 sacos vazios, desviados do armazem 

XVI externo, em 4 do corrente, no q_ual estão envolvidos os trabalhadora 

de armazem da Divisão do Trafeo, Snrs. Adolfo Fereeira da Costa e Mario 

Francisco de Paula, bem como o :procedimento inex:plic~vel q_ue teve o .fiél 

do referido annazem, dando :f'uga a um dos acusados, na segunda vez q_ue o 
, , 

mesmo se apresentou aq_uela de:pendencia, q_uando ja havia sido :procurado 

:pela Policia.-0 Snr.Presidente, de:põis de haver mandado lêer digo lêr a 

refer~day :portari~, declarou instalados os trabalhos e, logo a seguir, 

determinou ao secretario que :providenciassse junto á secção competente 

da Emprêza no sentido de obter :f'osse'm cedidas a Comissão, :por co:pia., 

:para serem autuadas juntamente com os demais :papeis, todas as comunica-

,_PÕes de serviço que :porventura existissem relativamente ao asstmto, o 

que .foi feito no at6, ficando a Comissão de posse da comunicação 

e da carta derigida :pela Companhia Comercial de Armazena Geraes a Com

panhia Docas de Santos.- Lido esses documentos, e em vista dos seus 

dizere s, o Snr. Presidente mandou citar como testemunhas, para de:pÔrem 

no :presente inq_uerito, os Snrs. AIJlEMA:a MONTEmo E JO!O LOPES :RODRIG 



empregados da C ia. Comercial de Armazesn Geraes, I.BOPOLOO C~,_, .. ,.<EIL,.. 

gado dos Snrs. GABRIEL DE PAULA. & CIA, EDUARDO SILVA, chaufeur o 

e• 

85. 657, de Santos, AI.iF.REDO VIEIRA CAETANO, :pro:prietario do :Bazar Coração 

de Jesus, ANTONIO GUTIERREZ, residente a rua Marg_uez de Herval 188 e 

CABLOS MAETINS, residente a rua Christiano Ottoni 104.-Acrescentou tambeo 

g_ue fossem tomadas todas as :providencias, afim de serem os trabalhos 
., 

iniciados no dia 22 de Maio vindouro, as 20 horas, neste mesmo local.-

0 snr. Presidente determinou mais o seguintet- g_ue aos acusados fossem 

feitas as necessarias intimações na :f'Órma da Lei, dando-se-lhes uma 

segunda via do res:pectivo instrumento e exigindo-se-lhes a aposição do 

seu "ciente" na primeira via; g_ue no pro:prio instrumentp de intimação 

se desse ciencia aos mesmos acusados, da faculdade g_ue lhes assistem de 

apresentarem-se com advogado seu ou do Syndicato a g_ue pertencerem; e 

g_ue a cada uma das testemunhas indicadas, assim como aos acusados, fossa 

feit as devidAs intimaçõew com vinte e quatro horas de(antecedenic) 

~teceã.encia sobre a data prefixada para as inQuirições.-Por ultimo, o 

Snr. Presidente designou o Snr. Alcebi~des :Sley Pickles, agente desta 

Companhia, :para levar a efeito as intimações e QuaesQuer outras diligen

cias QUe se fizerem nevessarias no decorrer do :presente inQuerito. Nada 

mais havendo a tEatar o snr. Presidente declarou encerrados os trabalhos 

pelo g_ue, eu, Reynaldo Fernandes Eibeiro, secretario, 1avrei a presente 
, 

ata Que, lida e achada. conforme, vae assinada por todos os membros da 

Comissão.-Feita e assinada em uma das salas do EscritÓrio do Trafego da 
, 

Companhia Docas de Santos.-Santos,ll de Maio de 1.940.-Presidente:Jose 

Martins , Vice-Presidente:Alexandre Pinder, Secretario::Reynaldo Fernandes 

:Ribeiro.--Mando, pois, QUe ditos intimados lancem o seu "ciente" na 

primeira via deste instrumento, sob a data e com assinatura, e si não 

O fizer por não QUererem OU não saberem, sera iSSO certificadO pelo 

encarregado da diligencia.- O U M P Jt ~~~~de Maio 940 

Presidente: \/í /) 
~In j k_ ~ /9~0 v ~tu/~"'"''~ o~ .. 
. I_ '4_· ~ ~q4.t::~~~/ 
/ ~aA-c-o (/ ~~lf/Lf/#(/~/9'j/-o 

"rtry -{b ~t·~ ~ ~ 



o cidadão 

lliQ.u:EallTO ADMINIST.RATIVO J 
Companhia Docas de S~~/? 

INSTBUMENTO DE INTilfAOl!;o q 't8f' 
José Martins, na q_ualidade de Presidente da Comissão np-

• 
meada :pelo Exmo. Snr. Dr. Ismael de Souza, Ins:petó~ Geral da Com:panhia 

. Docas de Santos, :para o :presente inq_uerito adm:ln1strativo
1 

faz saber, 

pelo :presente, que o snr. EDUABDO SlllLVA, ohaufeur do auto-oa.IIlinàão ng 

85.657, de Santos, fica intimado a comparecer no dia 22 de Maio âs 20 
, , 

horas, no edificio do Escritorio do Trafego da mesma Com~anhia, a :praça 

Candido Gafrée, nesta cidade, afim de prestar declarações no inq_uerito 

administrativo iniciado ~ela :portaria de 8 do corrente do Snr. Ins:petór 

Geral, inquerito este em que os trabalhadores de a.rma.zens Snrs • .ADOLFO 

FERREIRA DA COSTA E M]J~IO FRANCISCO DE PAULA, são acusados do furto de 
, 

5 sacos de cate e 450 sacos vazios, do armazem XVI externo, da Com:panhi 

Docas de Santos.-Mando pois, q_ue dito intimado lança o seu "ciente" 

neste instrumento sob a data e com assinatura, e si não o :t'izer por 

não q_uerer ou não saber, se~a isso certificado :pelo encarregado da 

diligencia.- CUMPRA-S E.-----------
Presidente_: __ ~*-~~~~~~~~~~' 



O cidadão 

INQ.U'miTO ADMINISTRATIVO I 
CO!Jl,J;lallhia Docas d.e San.~ 

INSTRUMENTO DE INTIMAQ!O )~ tlh 
José Martins, na qualidade de Presidente da Comi.sst'~ 

meada :pelo Exmo. Snr. Dr. Ismael de Souza, Ins:pe~Ór Geral da Com:panhia 

Docas de Santos, para o presente inquerito administrativo, ~az saber, 

:pelo :presente, que o Snr. ATiflEMAE MONTEIRI, empregado da Cia. Comer

cial de Armazena Geraes, em Santos, fica intimado a oom:parec er no dia 
I 22 de Maio as 20 horas, no edificio do Escritorio do Trafego da mesma 

Com:panhia, ~ :praça Cand.ido Ga:ffÍ'ee, nesta cidade, at'im de :prestar decla 

rações no inquerito aam1njstrativo iniciado :pela portaria de 8 do corr~ 
, 

te do Bnr. Inspetor Geral, inq_uerito este em q_ue os trabalhadores de 

armazena Snrs. ADOI.iE'O JfERREmA. DA COSTA E MARIO F.BANOISCO llE PAULA, são 
, 

acusados do fUrto de 5 sacos de cafe e 450 sacos vazios, do armazem XVI 

externo, da Companhia Docas de Santos.-Mando pois, q_ue dito intimado 

lançe o seu "cientef neste instrumento sob a data e com assinatura, e 

si não o fizer por não querer ou não saber, será isso certificado pelo 

encarregado da diligencia.-c u M P.R A - s E .--------------------------

.. ... 

~DE~~=--~~~~~~~~~~~ 
.5--LQ.rn..Le , A"?- 5- ~o 

G~ 

ru(ec,_C'/'(Y\LV\_ \I lo-nX ~ 



INQ.UERITO ADMINIS'ffiA.TIVO . \ 
Companhia Docas de San~4 J11 

IN~TRIJMENTO m: INTIMAQ!O jÁ I ífJ.i-J 
O cidadão Jose Martins, na q_ualidade de Presidente da Comis"V'F 

, 
meada :pelo Exmo. snr. Dr. Ismael de Souza, Inspetor Geral da Com:panhia 

Docas de Santos, :para o :presente inquerito adm1nistra.tivo, f'az saber, 

:pelo preãente, q_ue o Snr. JOSt LOPES :ROmiGUES, empregado da Cia. Comer

cial de Armazena Geraes, em Santos, f'ica intimado a comparecer no dia 

22 de Maio ás 20 horas, no edificio do EscritÓrio do Trafego da Mesma 
, , 

Com:panb.ia , a :praça Candido Ga.f'free, nesta cidade, af'im de :prestar decla-

rações no inq_uerito administrativo iniciado :pela portaria de 8 do corren· 
, 

te do Snr. Inspetor Geral, inq_uerito este em g_ue os trabalhadores de 

armazena Snrs. ADOLFO :E'ERBElru. DA COSTA E MARIO F.RANO ISCO DE PAULA, são 
, 

acusados do fUrto de 5 sacos de caf'e e 450 sacos vazios, do armazem XVI 

externo, da Companhia Docas de Santos.-Mando pois, q_ue dito int:iJ:nado 

l~çe o seu "ciente" neste instrumento sob a data e com assinatura, e 

si não o f'izer por não q_uerer ou não saber, sera isso certificado :pelo 

encarregado da diligencia.- CU M P:R A-S E.------------------------

... .. 

Presidentet.~~-H~~~~~~~~~~~ 



INSTRUMENTO llE INTDIIAC!O 

INQ.UERITO ADMlNISTRATIVO 
Companhia Docas de Santos 

v4JJ J 
O cidadão Jos~ Martins, na q_ualidade de Presidente da Comissão 

meada pelo E:xmo. Snr. Dr. Ismael de Souza, Inspe~Ór Geral da Companhia 

Docas de Santos, para o presente inquerito aàm1nistrativo~ faz saber, 

:pelo presente, que o snr. :GEOPOI.iDO CAIAF.FA, empregado dos Sbrs. Gabriel 

de Paula & Cia., em Santos, fica intimado a comparecer no dia 22 de Maio 

ás 20 horas, no edificio do Escritório do Trafego da mesma Companhia, 

â praça Canà.ido Gaí'frée, nesta cidade, afim de :prestar eeclarações no 

inq_uerito administrativo iniciado pela portaria de 8 do corrente do snr. 
Inspetór Geral, inq_uerito este em q_ue os trabalhadores de armazena Snrs. 

ADOLFO FERI:{EIBA. DA COSTA E M.A:RIO FRANCISCO DE PAULA., são acusados do 
, 

:rurto de 5 sacos de cate e 450 sacos vazios, do armazem XVI externo, da 

Companhia Docas de Santos.-Mando pois, q_ue dito .tntimado lançe o seu 

"ciente" neste instrumento sob a data e com assinatura, e si não o fizer 

por mão querer ou não saber, será isso certificado pelo encarregado da 

diligencia.- C UM PE A-S E.------------

Presidente~:~~~--r-~~~~~~~~--~ 

~,-~:/1- J~; 9.t/LJ 

~ ·-r~-~--t:il~ 



O cidadão 

DIQ.UERITO ADMINISTRATIVO 
Companhia Docas de S~s ) 

~ ~~ · 
INSTRUMENTO lE INTIMA O j ) '!/:2-, 

José Martins, na q_ualidade de Presidente da OomissãoLg6f-/ 
, 

meada :pelo E:xmo. Snr. Dr. Ismael de Souza, Ins:petor Geral da Oom:panhia 

Docas de Santos, :para o :presente inq_uerito administrativo,f'az saber, 

pelo presente, q_ue o Snr. ALFREDO VIEll\A. CAETANO,:proprietario do :Baza» 

Coração de Jesus, em Santos, fica intiroa,do a com:parecer no dia 22 de 

Maio ás 20 horas, no edificio do Escrit6rio do Trafego da mesma Companhia 

á praça Candido Gafrée, nesta cidade, afim de presta~ decl~rações no 

inQuerito administrativo iniciado :pela portaria de 8 do cofrente do Snr. 

Ins:petór Geral, inq_uerito este em q_ue os trabalhadores de arma.zeas Snrs. 

ADOLFO ]'.ERREIRA. DA COSTA E MARIO FRA.NC ISCO DE PAULA, são acusados do 

:f'urto de 5 sacos de caf'ée 450 sacos vazios, do armazem xv:t externo, da 

Com:pamhia Docas de Santos. -Mando :pois, que di to intimado lanq:e o seu 

"ciente" neste instrumento sob a data e com assinatura, e si não o fizer 

:por não q_uerer ou não saber, será isso certificado :pelo encarregado da 

ã.iligencia.- CU M PE A-S E.--------------

Presidente: __ ~~~~~~~~~~~~ 

~/~ 



INQ.UERITO ADMINISTRATIVO 

O cidadão 

CC>nl]?ailhia Docas de san;l/f ~ 
INSTHU!IIENTO DE INTIMA !O ~ 

Jos~ Martins, na g_ualidade de Presidente da Comissão, no-
, 

meada :pelo Exmo Snr. Dr. Ismael de Souza, Inspetor. Geral da Coill1>8l'lhia 

Docas de Santos, para o :presente ing_uerito administrativo, raz saber, 

:pelo :presente, que o Snr. ANTONIO GU'I'IJERaEZ,residente arua Marquez de 

Herval 188, em Santos, rica intimado a ' comparecer no dia 22 de Maio ás 

20 horas, no ediricio do EscritÓrio do Trafego da mesma Companhia, ~ 

:praça Vandido Ga:rrée, em Santos, afim de :prest~r declarações no ing_ue

rito administrativo iniciado :pela :portaria de 8 do corrente do ssnr. 
Ins:petór Geral, ing_uerito este em que os traball1adores de armazena Snrs. 

ADOLFO FERREIRA DA COSTA E MARIO FRANCISCO DE PAULA., são acusados do 
I fUrto de 5 sacos de cafe e 450 sacos vazios, do armazern XVI externo, da 

Com:panhia Docas de Santos. -Mando :pois, g_ue di to intimado lançe o seu 

"ciente" neste instrumento sob a data e com assinatura, e si não o fizer 

por não g_uerer ou não saber, sera isso certificado :pelo encarregado da 
I 

diligencia.~c u M P E A - s E .-----------------~--------~-----~---------

. Presidente: ~~-f:. 
z;~ #

#n~~c~d~o 
- /l/JI./o 



INQ.UERITO ADMINISTRATIVO 
Companhia Docas dê San os . 

INSTRUMENTO IlE INT!MAJ O Á f) ~ 
O cidadão José Martins, na q_ualidade de Pre 'dente da Comissã:~ 

meada :pelo Exmo. Snr. Dr. Ismael de Souza, Ins:petór Geral da Companhia 

Docas de Santos, para o :presente inquerito administrativo, í'az saber, 

:pelo :presente, q_ue o Snr. CAIUDS MARTINS, residente a rua Christiano 

Otoni 104, nesta cidade, í'ica intimado a comparecer no dia 22 de Maio ás 
, , 

20 horas, no edificio do Escritorio do Tragao da m sma Companhia, a 

:Praça Cand.ido Gaf'rée, em Santos, aí'im de :prestar decla,:ações no inq_ue

rito adminsira digo adm1n1strativo iniciado :pela :portaria de 8 do cor-
, 

rente do Snr. Ins:pet r Geral, inquerito este em q_ue os trabalhadores: de 

armazens Snrs. ADOiiE'O FERREIBA DA COSTA E MARIO F CISCO DE PAULA, são 

acmsados do fUrto de 5 sacos de c~é e 450 sacos vazios, do armazem XVI 

externo da Companhia Docas de Santos. -Manclo :pois, q_ue di to intimado 

lançe o seu "ciente" neste instrumento sob a data e com assinatura, e si 

não o fizer :por não q_uerer ou não saber, será isso certificado :pelo anca~ 

reg~do da diligencia.-C UM PR A-S E.---------------------------------

... -

Presidente~=~~~~~~~~~~~ 



1UN~ADA 

INQ.UERITO ADMINISTRA,JIVO 
Companhia Docas d~'fotmt 

r~ 
Certifico que nesta data, juntei aos ~esentes .autos, em original, os 

instrumentos de intimação ex:pedidos :pelo snr. Presddente aos acusados e 

as testemunhas, documentos esses que passam a constituir as folhas ns. 1 , 

12,13,14 e 15 destes 

... .. 



ATÁ NG g 

INQ.UERITO ADKINIS'm!TIVO 
Com;panhia Dooas de S os , 

.A[ ~ 

Aos vinte e dois dias do mez de Maio de mil novecentos e quar 

pelas vinte horas, em uma das salas do teroeiro andar do edirioio do 
, ' , 

Esoritorio do Trafego da Oom;panhia Docas de Santos, a praça Candido 
, 

Gat't'ree, em Santos - local designado J)ara se efetuarem os trabalhos do 

:presente inquerito adm1n1strativo iniciado pela :porte.Ha de 8 do corren

te do Snr. ~etór Geral da Oom;panhia Docas de Santos - :presentes os 

oidadões snrs. Jos~ :Martins, .Uax.a.ndre Pinder e :Reyna.ldo Fernandes :Ribei~ 

ro, membros nomeados :para oonsti tuirem a res:peoti va Comissão de Inque

rito, mandou o :primeiro, na qualidade de Presidente, que se iniciassem 

os serviços de inquirição dos acusados, e que o secretario, l)ara isso 
, 

a:pregoasse os nomes dos mesmos, o que :roi f'ei to, comparecendo somente 

o acusado Adol.:f'o Ferreira dc'l Costa, deixando de comparecer o de nome 

Mario Francisco de Paula, JK)r estar foragido, como informou o encarre

gado das diligencias. As testemunhas arroladas »ara a sessão de hoJe, 

:f'oram dis:pensadas, com exação do Snr. Manoel Dantas Barreto, visto o 

adeantado da hora; marcando o snr. Presidente nova sessão para o dia 

24 dooorrente as mesmas horas. Ordenou o snr. Presidente, em seguida, 

que se tomasse em auto a qualitioaçAo do acusado :presente e :por termo 

as res:peotivas declarações, t ud~ em original e no pro:prio ato das 

inquirições; e :por assentada fosse ouvida a testemunha Manoel Dantas 

Barreto, o que se }?assou a :f'azer.-oomo nenhuma. outra dis:posição preli

minar houvesse a tomar, eu, Jieynaldo Fernandes :Ribeiro, secretario, la

vrei a :presenta atá que, lida e achada conforme, vae assinada :por todos 

os membros da Oomissão.-Eeita e assinada no Escritório dp Trafego da 

CoiDJ;>ailh1a Dooas de Santos, em 22 de Maio de 1 • .. .. 



AlY.rO DE Q.UALIFICA .!O 

os vinte e dois dias do mez de Maio de mil novecentos e Quaren a, 

nesta cidade de Santos, local designado em a ata ~umero (1) um, onde se 

achavam reunidos os membros da Comissão do presente Inquerito Administra

tivo, compareceu o indiciado Adolí'o Ferretra' da Costa, :para ser Qua1if'ical 

do, o Qual ao ser interrogado sobre os detalhes citados no artg 6g das 

instruções em vigÔr ]ãra a instauração do inq_uerito administrativo a 

QUe se refere o artg 53 dos ~ecretos ns. 20.465 de 1 de Out~bro de 1931 

e 21.081 de 24 de Fevereiro de 1932, respondeu como a seguir se menciona: 

~UAL O SEU NOME? -Adolfo Ferreira da Costa; 

~UAL SUA NACIONALIDADE ?- Brasileiro; 

~mAl. A SUA NATUBALIDADE ?- ortaleza-Ceara; 

~UAL A SUA IDADE?-58 anos; 

~UãL O SEU ESEADB CIVIL?- Casado 

QUAL A SUA FILIAÇ.!O ?-Framcisco Ferreira da Costa e 
Da. Maria Baymunda do Espírito Santo; 

QUAL A SUA BESIDl!:NCIA ?- Rua Bitte:ncourt ng 304; 

SABE LmB. E ESCREV!m. ? - Sim. 

Nada mais disse nem lhe í'oi perguntado, UQ digo quanto a sua q_ualif1 

cação. Lido e achado conforme este auto, vee ele assinado por todos os 

membros da Comissão, pelo indiciado.-Feito e assinado em uma das salas 

do terceiro andar do Escritorio do Trafego da Comp~ia Docas de Santos.

Santos, 22 de Maio de 1.940.------------
r-~~~~~~~ 

Presidentet __ ~~~~~~~~~~~~~ 

Vice 



, INQUEIUTO ADMINISTRATIVO 
Com:pa.nbia Docas de Santos 

J1 :\ 1 
TERMO DE DEC~ O 00 ACU ADO ~ . 

uma das salas do terceiro an~rtl edifício do Esqritorio do Trafego da 

Companhia Docas de Santos, 1~ designado para se efectuarem os traba

lhos da Comissão nomeada ara o :presente inq_uerito, compareceu o acusado 

Adolfo Ferreira da Costa,j{'rabalhador ue armazam d a Divisão do Trafego, 

casado co 

pelo Snr. 

disposto a 

· coentEf e ~i to anos de idade, brasileiro, natural de Forta

esiden~a ura Bittencourt ng 304, nesta cidade. Interrogado 

esid~e sobre os motivos q_ue po~eria aDresentar como justi

~~ grave q_ue lhe é imputada neste inq_uerito, e q_ue viera 

uzar da verdade em todo o decorrer do seu de-poimento: q_ue 

q_ue prestava no referido armazem estava ~cumbido pelo 

lado da 

rma Zancaner, lo cataria de um espaço no referido annazem; q_ue as chaves 

do referido armazem eram retiradas pelo declurante autorisado pelo refe

rido Fiel Smr. Manoel Dant s Barreto, q_ue o encarregava de abrir e fecha 

as portaã do espaço locado a fima digo firma Zancaner;Que as demais ]Or

tas do armaz. em eram abertas -pelo Snr. Mario Fram.cisco de Paula, q_ue as 

retirava tambem do arma~io em QUe s~havam depositadas; QUe o armaria 

em QUe se encontravam as chaves,achava-se situado ao lado da mesa do 

Fiel; QUe a retirada dessas chaves éram feitas na presença do Fiel do 

referido armazem com consentimento do mesmo;q_ue a um signal dado com uma 

panca-da em um pedaço de trilho numa tala de juncção como éra costume 

procediase ao fechamento dos armazena dez minutos mais ou menos apÓs o 

referido signat q_uando então soava a sirene para fechamento da ultima 

porta por onde sahiam o Fiel, seu ajudante João Carlos da Sina e os 

trabalhadores Mario Francisco de Paula e o indiciado, unicos trabalhado

res no armp.aem; QUe a sahida do pessoal Q.Ue serve aos comissarios com 

espaço locado no referido a~zem efectuava-se apÓs o signal dado por 

ele indiciado ou por seu colega Mario Francisco de Paula, pelas portas 

correspondentes aos seus espaços; q_ue apÓs a sahida do pessoal dos comissl 



· f)} 
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rios, inclusive os F éis dos armazena de cada Comissario, r1 
f'echamento das :portas na f'Ónna á explicada; que o armaxem 'rfji externo, 

J alem do local reservado a gUêrda das meràªdorias confiadas a Companhia 

ocas de Santos, ocupavam esse armazem, em areas devidamente separadas 

por di visões de madeir;as firmas Ga bi±el de Paula, Ltd, Irmãcs Zancaner, 

Cia. Y:piranga de Arma Geraes, Companhia Come rcial de Armazens Geraes 

q_ue nelas de:posi t~a, os ca:rés de sua · prorpiaclades; q_ue o companheiro 

do indiciado MariJJ'rancisco de Paula, em seguida ao sign.ãl dado na r6r

ma já descriia ;~ procedia digo ~ ao :proceder ao f'echamento das :portas 

dos espaços lo~dos, aproveitava :para fUrtar caf'és e sacos vazios :perten

f'irmas ; q_ue Mario Francisco de Paula entregava as mercado• 

rias s a um companheiro chamado Eduardo da Silva, chaufeur de 

um c~.,.. wlf'ILo q_ue as vezes se achava acompanhado de 1.Dll ajudante chamado 

Anto • q_ue :pode afirmar ter visto o ref'erido chaufe r do caminhão va-

ri~vezes acompanhado de seu ajudante um :preto chado dégo chamado Anto

~ o lado do referido armazem, isto depois do toq_ue da sirente e de te 

~~ f'echado o armazem; q_ue o indiciado observava constantenente est r 

este caminhão :parado ao lado do armazem junto as :portas dos espaços loca 

dos aos Snr.s. Gabriel de Paula Ltd e Cia. Comercial de Armazens Geraes; 

q_ue em dia q_ue não se recorda,mais ou menos dia 4 ou 5 deste mêz, as 

onze horas ãa ma.n.hã mais ou menos, f'oi detido :por um inspetor da Policia 

q_uando se encontrava :palestrando com o Snr. Manoel Dantas Barreto, Fiel 

do armazem; q_ue o inspetor antes de detel-o fez comunicação ao Fiel do 

armazem ; q_ue detido foi encaminhado a Regional de Policia onde :prestou 

declarações espontaneamente e sem Qualq_uer coação :por :parte de q_uem q_uer 

q_ue f'oqe digo f'osse;q_ue apesar de companheiro de trabalho de Mario Fran

cisco d Paula nunca f'oi muito seu amigo; q_ue na ocasião em q_ue foi deti

do f'ez entrega da im:portancia de 130 000, ao Snr. Fiel do armazem :para 

q_ue o entreguase a sua f'amil a; q_ue na ocasião em q_ue f'oi detido ainda 

não tinha recebido os salarios corres:pontentes ao mez anterior; q_ue esta 

im:portancia de 130$000,cento e trinta mil reis),f'oi entregue :pelo Fiel 

ao Snr. Mario Francisco de Paula a :pedido do mesmo, que disse ser :para 

entregar a f'amiJ ia do indiciado, q_ue então ja se encontrava detido; q_ue 

Mario Francisco de Paula, realmente esteve em sua casa tendo declarado 



f)) 

textualmente as se:uinte palavras a esposa do indiciadot ~arr.~1~ 
:perdido o Adol.fo j a foi :preso " depois disso Mario FranciJcM~ Pf..{uJ.~ 
foi embora sem ter entregue o dinheiro a Da. Lila es sa do indiciado; 

q_ue de:poss de sua :prisão nunca mais viu Mario Francisco de PauJ.a, q_ue esta 

foragido e q_ue at~ hoje não fom encontr ado :pela Policia; q_ue não sabe infor 

mar como Francisco de Paula soube e~taf~ :poder do Fiel a im:portancia de 

cento e trinta mil reis; q_ue não ~~~risação alguma :para q_ue o referi

do Mario Francisco de PauJ.a recebesse dita im:portancia; q_ue tambem não 

autorisou o Fiel do armazem ~tregar essa im:portancia a Marmo Francisco 

de Paula ; q_ue sabe e o~nhão q_ue servia :para conduzir a mercadoria 

furtada faz :pon ~~ercado e q_ue ainda esta detido este caminhão :por 

não ter :pfietario dinheiro :para :pagar a licênça;q_ue não sabe q_uem 
, 
e o caminhão; que o caminhão referido fazia :ponto 

f.JjK~..Lações do entre:posto do :peixe;q_ue :pode afirmar não ser :possivel 

OY"II!snr.uar o furto dos café~~ e sacos vazios durante a no i te; q_ue a:pÓs ter 
I fechado o armazem e todos terem se retirado e q_ue se realiaava o 

furto, :porem na opinião do indiciado Mario Francisco de Paula, realizava 

o furto na ocasião em q_ue ia fechar as :portas dos armazena, isto num espa

ço de tem:po de cinco minutos ; q_ue o furto foi descoberto :pelo snr. aldemar 

da Companhia Comercial de Armazens 8eraes q_ue ocuJ.to em uma esquina pre

senciou q_uando retiravam as mercadorias furtadas; q_ue na ocasião em q_ue o 

Bnr. alderoar ocultou-se em uma esq_uima e :presenciou o furto das mercado

rias, estavam no armazem XVI sómente o indiciado e Mario Francisco de Pau

la; q_ue este fato ocorreu a]os ter apitado a sirene isto é as onze horas, 

quando se interrompem os serviços da Co:m:panhia :para o almoço de seu :pessoal. 

Nada mais disse nem lhe foi :perguntado :pelo q_ue eu secretario, lavrei este 

termo, JJ..Ue lido e achado conforme vae assinado :por todos os membros da 

Comissão. -Santos, 22 de Maio de 1.940.--

Presidente:~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vice -Presideyte:"?,:;~~=;~~=~~r:~~~

Secret~i.:o:: 4t~~~~~~==~~~;f:"-



ASSENTADA 

Aos vinte e dois dias d 

mN~UERITO ADMINISTRATIVO 
Companhia Docas de Santo~ 

- . 
:panhia Docas de ~antos, onde se achavam 

' I 

pelas oito horas, em uma 

EscritÓrio do Trarego 

presentes os meiiWJoos omissão nomeada para o presente inQuerito, deu

se inicio ao 

con:rorme a seguir se 

t ario, datilogr~. 

test~unhas indicadas neste processo, 

éu, Reynaldo ~er.nandes Ribeiro, secre-

la, testemunha 

·~~·~• BARRETO, com Quarenta e nove anos de idade, brasileiro, 
# apicuru-Bahia, Fiel de arma:.qm1 da Companhia Docas de Santos, 

com v e seis anos de serviços, residente a Av, Rodrigues Alves ns, 

210~ yi.b o assinar seu nome. Respondendo a varias perguntas do Snr. 

~d~te o depoente prestou as seguintes declarações; Que Quanto ao 

~to objeto do presente inQuerito, já rez comunicação a Bhefia da Divisão 

do Trafego; além de esclarecimentos prestados numa comunicação QUe a 

respeito do rato ocorrido roi reita pela Secção de Policia e Vigilancia; 

Que Quanto ao rurto ocorrido no armazem XVI externo, do Qual éra Fiel 

d aclara o seguinte: que esse armazem estava dmvidido em Quatro espaços 

por divisões de madeira, com pasagem interior; que essas divisões estavam 

locadas a diferentes firmas; Que essas firmas éram Irmãos Zancarner, 

Gabriel de Paula, Cia. Ypiranga de Armazens Geraes e Cia. Comercial de 

Armazena Geraes; que sobre as ordens do declarante estavam um ajudante de 

Fiel e os trabalhadores Mario Francisco de Paula e Adolfo Ferr eira da 

Costa;que esses dois ultimas trabalhadores eretuavam serviços correspon

dentes aoseu cargo, entre eles o de rechamento e abertura das portas do 

armazem, inclusive as partes locadas; que as portas correspondentes ao 

es paço locado aos Irmãos Zancaner estavam a cargo de Adolfo Ferreira da 

CosPa, e as demais portas a cargo de Mario Francisco de Paula; QUe Quanto 

ao furto propriamente dito sómente teve conhecimento de QUe alguma cousa 

de anormal se :passava no armazem XVI externo, Quando o Snr. Ernesto 

Kolhy, chefe interino da Secção de Vigilancia e Policia, lhe telefonou 

as dez e cincoenta e cinco mais ou menes da manhã do dia 4 de Maio preter: 

to, interpelando sobre um furto ocorrido no armazem XVI externo; que o 
' declarante nada sabendo a respeito inrormau que nada sabiara respeito e 



f/0 
e que nenhuma comunicação fi Chefe da DiviSao do'~~ 
mais ou menos as traz/ v ou menos, com;par('à~· armlf.'t:r 

XVI externo, o Snr. Et:'J , que comunicou ao deo~arante que algo 

de anormal estava se ~a referido armazem, dirigindo-se logo 

depois a ~rte lac~os omissarios; alguns momentos a~Ós regressou 

novamente o S~ ~ynesto Kolhy Que declarou ~e realmente havia eeorrido 

um furto na ç}flocada aos comissarios; QUe as Quinze horas mais ou 

menos com~r c u no armazem XVI externo, dois agentes da Policia Regmo

de um chauf'eur de ca.rn1nhão, d e côr escura; q_ue imedia

s~etores ~rocuraram os trabalhadores Mario Francisco de 

Adolfo Ferreira da Costa, como im~lic~dos no furto de mercado

ocorrido no arma.zem XVI externo, na :parte ocupada :pelos comissarios~ 

ue não estavam sob fiscalização da Com~anhia; q_ue Mario Francisco de 

Paula desapareceu do armazem nessa ocasião, sendo então detido Adolfo 

Ferreira da Costa e isto :por indica ão do chaufeur do ca.rn1nhão; q_ue o 

referido chaufeur a~ontando ~ra Adolfo Ferreira da Costa disse " ~ e 

aqaele mesmo e mais um :preto" ; q_ue Adolfo Ferreira da Costa ao ser de

tido entregou ao de~oente a im~ortancia de cênto e trinta mil reis, :pe

dindo q_ue fizese entrega da mesma a sua :familia; QUe q_uarenta minutos 
. , 

ma~s ou menos a::pos ter se retirado a :policia, compareceu o ~reto Mario 

Francisco de Paula que foi iôformado ~elo declarante de q_ue a ::policia 

estivera a sua ~rocura; q_ue Mario Francisco de Paula declarou então q_ue 

iria se apresentar a ::policia,embora tivesse sido aconselhado :pelo decla

rante a se apresentar ao Snr. Ernesto Kolhy do serviço de Vigilancia e 

Policia da Companhia "Docas; disse mais Mario de Paula QUe antes :passaria ,.. 

:pela casa de Adolfo ~ra avisar a :família do mesmo; q_ue então o declaran

te :pediu a Mario Francisco Paula :para entregar os cento e trinta mil reis ... . 
~ue se encontrava em seu :poder a mesma familia de Adolfo; QUe mais tarde 

as sete horas da noite o declarante esteve em casa de Adolfo sabendo 

então q_ue já estava avisada por Mario Francisco de Paula, mais digo mas 

q_ue não recebera nenhuma im::portancia em dinheiro das mãos do mesmo; q_ue 
I dois ou treis dias a:pos este fato foi QUe o de~oente reembolsou Adolfo 

da im:portancia de cento e trinta mil reis; Que entregou esta iroportancia 



ao ~ro~rio Adolfo Ferreira C ; Que a retirada das 

com autorisação do 

e ssas cl:laves éram gi.,I.CL~~~~ ~ue ricava colocado ~erto 

erramento das portas do. armazem localizadas da mesa do Fiel; ~ue 
, , 

nos es~aços arrenda a comissarios era eretuado ~uinze minutos antes 

sino ~uinze 

minutos ant o f'echamento das ~Orté\.S d.o annazem, que esse signal ~ 

dl:ado :para o em~regados dos comissarios se retirem do armazem; g_ue 

~uanto mercadorias o declarante nada ~ode esclarecer, por-
, 

q: to era f'ei to; ~ue nunca teve ~Uiilg_uer conhecimento de 

:t't o o armazem XVI externo, nem si quer lhe foi comw~cado ~elos Comi

s~ rios g_ue locavam es~aços no re~erido armazem; g_ue somente ~elo digo 

teve conhecimento do rato ~er intermedio do Snr. Ernesto Kolhy, chefe 

interino da Secção de Vigilancia e Policia; oue reconhece na ~essoa de 

Eduardo da Silva convocada como testemunha no ~resente inQuerito, o 

mesmo indeviduo que a~ontando Adolfo aos ins~etóres de Policia declarou 

" q_ue éra ele mesmo e mais um outro ~reto";- Nada mais disse nem(lehe) 

lhe f'oi ~erguntado, ~elo q_ue, eu, Reynaldo Fernandes Bibeiro, secretario, 

encerrei o ~resente termo, q_ue, lido e achado conf'o:nne vae assinado por 

todos os membros da Comissão, ~elo depoente, ~elo acusado Adolfo Ferreira 

da Costa.- Santos, 22 de Maio de 

.. . 

Presidente :-~AA~...r.;::~~~~.,..C.~~~~=:;...-..:;-\ 

Vice -Presidente :~~~=;;/::,~~::::::--..,-7':),7/~7 
Secr~:~~:i:~~~~~E~~~~ 
Depoentet 

Acusado: 



INQ.UERITO AD:MINISTRATIVO 
Com:panhia Docas de Santos 

~v r 
mgiO DE ENO::~O lJ® TEABAI.BOS DO DIA 22 DE , ~ 

~_m_;L,940.- . 0~cfo 
Pelo snr. Presidente foram encerrados os trabalhos as vinte e quatro 

horas, ficando designado o dia 24 do corrente, :para continuação dos 

meeos trabalhos, os quaes deverão ter inicio as 20 horas, com o interro 

satorio das seis testeJil'Uilhas restantes. E :para constar, eu, :Reynaldo 

Fexnandes lU.beiro, secretario, lavrei o presente temo que, lido e acha

do conf'orme, vae §Ssinado :por todos os membros da Com1ssão.-Santos, 22 

Presidente:_..t-f-~~~-~~..,_...~-.!!i-....,. _ _ 

Vice Pres1dente:~~~~~~~~~~&7í. 



INQ.UERITO ADMINISTRATIVO 
Companhia Dooas de Santos 

, . I 
Escritorio 4o Trafego da Companhia Docas de Santos, a ~ça Candido 

Gaff'rée, em Santos - local designado :para se e:reotuarem os trabalhos do 

:presente inquerito administrativo iniciado :pela :portaria de 8 de Maio 

:x>reterito, do Snr. Ins:petór Geral da Com:panhia Docas de Santos, presen

tes os cidadões Snrs. José Martins, Alexandre Pinder e Eeynaldo Fernan

des ltlbeiro, membros da comissão nomeada :para o :presente inquerito, man

dou o :Primeiro, na qualidade de Presidente, que se continuassem os tra

balhos de inquirição interrompido an 22 do corrente, e que, o secretario 

:Para isso apregoasse o nome do acusado Ad.olro Ferreira Costa, e das tes

ten.ru:n:hlts arroladas, o que .foi .feito, com:pareoendo o acusado acima. e 

as testemunhas Waldema.r Monteiro, João Lopes Rodrigues, Eduardo Silva., 

Al.f'reeto Vieira Caetano, Antonio Gu1iterrez, Carlos Martins e Leo:poldo 

Caia.tta, tendo o snr. Presidente diS],)ensado este ultimo, por se encontraJ 

adoentado. J. acusado llario Francisco de Paula continua .tora&ido, e não 

apresentou-se, motivo porque está o :presente inquerito correDdo a sua 

revelia. Ordenou em seguida o snr. Presidente, que :por assentada .tossem 

ouvidas as ref"eridas testemunhas, o que se :passou a .tazer .-Como nenh\Dlla 

outra dis:posição :prel1m1nar houvesse a tomar, eu, Beynaldo Fernandes 
, 

Bibeiro, eecretario, lavrei a presenta ata que, lida e achada conforme 

ve assinada :por todos os membros da. Comissão. -l!'ei ta e assinada em uma 
, 

das salas do edif'icio do Escri torio do Tra..fego da Com:panhia Docas de 

Santos, 

Secre 



INQ.UERITO ADMINISTRATIVO 
Companhia Dooas de Santos 

Aos vinte quatro dias ~o mez de :Maio de mil novece t 

];)elas vinte horas, em tnna das salas do terceiro andar 

Escritório do Trafego m:,panhia Docas de Santos, onde se achavam 

Comissão nomeada :para o :presente 1nquerito, deu-

e.c~~torio das testemunhas 1n41cadas neste processo, se inicio ao 

con:tome a s~~r scrimina, Bu, Ite;ynaldo Fernandes ru.·beiro, seore-

ia• testelJltUllm 

.,._.,.._,RODRIGUES, com trinta e dois anos de idade, brasileiroJJ natu

antos, Est. São Paulo, empregada da Companhia Comercial de Arma• 

Geraes, estabelecida a rua 15 de Novembro nG 29, nesta cidade,f$aben• 

sina.r seu nome, e residente a rua :Borges 79,-:Res::pondendo a varias 

:per tas do Snr. Presidente · o depoente res:poBdeu que estava disposto 
, . . 

a so usar da verdade em todo o decorrer do seu depoimento;que o de];)Oante 

como aJudante do Fiel da Com:panbia Comercial de A.Geraes, trabalha na 

parte locada a mesma ·:pela Com:panhia Dooas de Santos, no a.rmazem XVI 
~ ~ externo, de propriedade desta; que no dia 3 do corrente o de:poente as 

16,45, sahiu do armazem em companhia de outros em:pregados da Companhia 

Commercial, sendo que como éra de costume ainda :permaneceram no armazem 

o Fiel seu aJudante e os dois trabalhadores encarregados do fechamento 

das :portas do arma.z·em, todos eles trabalhadores da Corfll)allhia Docas; que 

no dia seguinte o d8l>Oente soube que o seu companheiro \faldemar Monteiro 

e Francisco Pereira da Oliveira de:pois de terem sabido do armazem ao 

darem a volta :pela :parte externa, notaram que Junto a :porta numer o 14, 
# 

. :por onde e feito o serviço da Com,p~a Comercial de Armazena Geraes 

estava ~ostado um ca.m1nbão, tendo carregado 3 saoos de cttté. e 250 

sacos vasios, novos; que o del)Oente soube que no mesmo dia esses dois 

oom:PSllheiros haviam telefonado imediatamente, isto é(ceroa das 5 horas) 

Ao dia 3 :preterito ás 17 horas, :para. a ColD.l)a.l11úa Comeroial de Armazena 

Geraes comunioando o tato, oomo sabe tambem que o numero de sacos vasios 

:poude ser no momento contado :porque os mesmos afio acondicionados EIZ1 

paootes de 50 sacos cada um;que o de:poente sabe tambem que esses oo~

heiros conseguiram tomar nota do numero do caminhão, que'e 8·56-57 e 



comunicaram a mesma Com:panhia; q_ue no dia seguinte q 

e seus coD11>8.Ilhe1ros ja haviam sahido, as 10,50 minu 

tendo ficado junto de uma cantina :proxima ao armazem u um caminhão 

enc&stado a porta numero 6 que serve o es:pa.ço locado a :firma Gabriel 

de Paula; que como o de:poente Ja sabia do :furto havido na vespe:ra, tendo 

dado um balanço e ver1f'1oado a ralta do ca.:f'é e dos sacos vasios Ja men• 

oiona.dos, aproximou-se mais e ficando a traz de uma galera :POW.e obser

var que se tratava do mesmo caminhão para o qual toram transJ.)Ortados 
# de dentro do axmazem 3 sacos de eare e 200 sacos vai os, novos, entar-

'' d ados an 4 :pacotes, sendo que 4ada :pacote contem cerca de 50 sacos; 

que não :poude ver qual o trabalhador que trouxe o catê do armazem para 

o ca.m1nhão porq_ue estando este Em f'rente a :pprta ânl>edia a vista; que 

" quinze minutos antes de ser :fechado o armazem, isto e as dez e quarenta 

e cinco e dezeseis e quarenta e cinco, ' dado um signal e nessa ocasião 

todos os etJll)regados das Com:panhias que alugam o referido armazem se 

retiram nele só permanecendo, como Ja disse, o Fiel seu Aju!tante e dois 

trabalhadores da Conr,panhia Dovas, encarregados de :feohalr as portas do 

armazem; que éra nessa ocasião que se dava os referidos turtos; que quem 
# fechava quase sempre as portas das partes locadas aos oom1ssar1os era 

o :preto Mario Francisco de Paula e as vezes Adolfo Ferreira Costa, ambos 

trabalhadores da Companhia Dooas,Dada a palavra ao acusado A.dolro Ferre! 

da Costa ];)ar ele f'oi di to que nada tinha a alegar contra essa testemunha 

e contra o de:poime to l'Qr ela prestado,-Nada mais disse nem lhe foi 

:Perguntado :Pelo que, eu, secretario, lavrei este termo, que lido e aoha

do oonf'orme vae assinado J.)Or todos os membros da Comissão, };)elo depoente 

e :pelo acusa4o :Presente,-Santos, 24 de Maio de 

,-~ 
:? 

: Pres~ente.·~~~~._~~~~~_,~~ 

Acusado: 

,c:: §a. .test,emunha, 

,:;g-/ W&Im:MAR JlONT:Bmo, oom vinte e nova anos de iaide, brasileiro, uatural 

~ 
~ 



de São Paulo, em:pregada da Com:panbia Comeroial de Arma.f1~ s a-

belecida a rua 15 de Novembro nG 29, nesta cidade, s b~ assinar seu 

nome, e residente da rua General Oa.mra nG 389.-:Res:po endo a varias 

:perguntas do snr. Presidente o de,pOente :prestou as seguintes deolaraç3ea 

que estava disposto a s& usar da verdade em todo o declorrer do seu dellt' 
• manto; que o depoente e EIIl'.lmesado da Com:panbia Comercial de Armazena 

Geraes e trabalha na :parte que esta ocupa no arma.zem XVI axtemo da 

Oom:panhia~s de Santos; )( que no dia 3 do corrente mez qundo digo quand1 

:f'al~ minutos liBl'a 17 horas e Ja tinham aahid.os todOs os empre

gados das firmas oomissarias que o·ru:pam o referido anDaZem o de:poente 

....,_~ue na porta 14 estava UDI caminbão que naquele IIIOJD.ento t:lnba vindo v dos lado do J(eroado, ].)Brara IIIOJD.entaneamente 1111 :f'rente o armaz1111 e logo 

encostara na :porta no 6 digo l4;que o depoente viu .entio ser embarcado 

no oaminbão 3 sacos de oaté e 250 sacos vasios em pacotes, sendo que 

tudo isso roi depois a:pr~endido ~la Polioia;que nesta ocasião roi 

tomado nota do numero do caminhão, que éra de aluguel e comunicado a 
, 

Com:panh1a onde trabalha o depoente e que tem escritorio a rua 15 de 

Novembro nG 29; que n'a ocasião o depoente e outro ra:paz que estava em 

sua ooJII..P8.llh*a correram :para a:preheDler o caminhão :porem este sahiu 

imediatamente sem l)Oder ser alcançado, :porque o obauf'eur vira que o 

de:poente se aproxilnava correndo; que quando o depoente ia ohegalldo a 

porta do al'!Dazem :t'oi reobada por dentro e assim o depoente não l>Qu:le 

ver quem estava trans];)Orta.ndo a mercadoria do armazan para o caminhão;'< 

que o depoente a:Jnda deu uma volta em torno do armazan :porem nao viu 
• sahir ninguem, sendo que oomo o armazem e muito grande e tem varias :por-

tas a :pessôa an questão :podia ter sahido :por outro lado emquanto o depo

ente dava a volta no arma.zem; que nesse dia o depoente viu que quem :t'e

ohou as ];)Ortas do armazem de:pois dos empregados das firmas oomissarias 

teran sahido roi o traba.lhad or da Com.panhia Docas, Mario Francisco de 

Paula; que no dia seguinte :pela manhã roi f'ei to um balanço :pela Oom:pa

nhia Oomeroial de Armazena Gera.es e esta veririoou a falta dos eaoos 
• de ca:t'e e sacos vasios assima menoiona.dos;que o de!)Oente soube que no 

dia seguinte quando :t'altava oinoo minutos para oze horas veri:t'ioou-se 

outro furto, desta vez na :parte locada l)ela firma. Gabriel de Paula,sendo 



subtrahidos 3 sacos com caf'é e 200 sacos vas1os, novos 

trans:portado :pelo mesmo caminhão; que isso foi preseno.~rQ.'""IJI 

oom:panheiro João Lo:pea liodrigues;que os ~ois turtos se deram de:po1s 

do toque de sabida quando s~ eatavam no armazem o Fiel seu AJudante e 

os dois encarregados do fechamento das :portas do armazem llario Francisco 

Paula. que o de];)Oente nunca mais viu e soube estar f'oragido, e o acusa

do presente Adolf'o Ferreira Costa. Por este ultimo f'oi dito que nada. 

tinha a dizer contra a testemunha ou contra o seu depoimento.-Nadamais 

disse nem lhe foi :perguntado gelo que, eu, secretario, lavrei este ter

mo, que lido e achado oonf'orme vae assinado :por todos os membros da 

liDUAliDO DA SILVA., reis anos de idade, natUra.l de Santos, 

U&O""Dl:-o:pr1edade particular e 

empregado no trans ercadorias diversas, residente a rua Sena

dor Dantas na ~~ bando assinar seu nome.-Ees::poodendo a varias ::pe.t

guntas dO ~~s1dente res:pondeu que estava dis:posto a s6 ':'ar ela 

verdade an tyodo o decorrer do seu de::poimento; que o de:poente e J.)l"'tn1-e-

tario am1nhão numero a-56 ... 57 de Santos, que ' guiado :pelo :protn1-o 

W#'U'IIIIU.ue em serviços avulsos de trans:porte; que no dia 3 do corrente 

, ez ou quinze minutos antes das dezesete horas o de:poente em seu 

to dé estacionamento foi :procurado por um preto q_ue de:pois verif'i

oou. oha:mar-se Kario Francisco de Paula o qual :perguntou ao de:poente se 

queria f'azer um carreto; . rectif'icando declara. o de:poente que só no dia 

seguinte & que f'oi procurado :PeSsoalmente :por Mario Francisco de Paula 

sendo que no dia 3 as dezese1s e quarenta e cinco mais ou menos Mario 

Francisco de Paula falou com o ajudante do de::poente e esse ajudante 

f'alou com o de::poente que tinha um carreto a fazer encarregado :por Mario 



I 

Franoisco de Paula; que o del)Oente então 

giu-se com o oamin.6ao :para o arma.zem XVI externo e 1.á ~rcr.~r-anwo 

3 sacos com oat' e 5 amarrados de sacos vazios novos n 

sacos; que essa mercadoria sahiu :pela :porta 14 carregada :por Jlario 

Francisco de Paula, pelo depoente e seu aj :te l)Or ordem daquele; que 

nessa ocasião estava. tambem no acusado presente Adol.f'o Ferrei· 

assistiu a sahida de toda a ra. Costa :perto da referida :POrt 

mercadoria que f'Óra essas ~ô não havia mais ningueru no armazem 

nessa ocasião; que e a ~voarregado o oam1 nhão Jlario Francisco de 

Paula fdlcou feo«~no a :POrta :pela lado de dentro e o ajudante do de:poent~ 

onde devia levar a mercadoria indicou o deJ)Oente a rua 
, 

.L<"'ILII~ ... ·~ttoni esquina de Visconde Embare, num arma.zem de secoos e 

que ah1 o ajudante do depoente f'alou com uma pessôa do arma-
; 

e depois de grande demora ti v eram ordens de lavar a mercadoria :para 

a rua Marquez de Herval, num deposito de :portas fechada onde foi desca.f

regada a mercadoria; que no dia seguinte dia 4 as dez e meias mais ou 

menos o :preta Mario Francisco de Paula :procurou o de:J.X)ente no :ponto 

de estacionamento no :Mercado, e disee ao depoente que tinha outro oan-e

to ~ fazer e como ele ja tiDha. feito na ves:pera., si queria :fazer 

esse tambem, tendo o de:poente se :promtif'ioado a :fazer, 14a.rio Francisco 

de Paula tratou o :preço e disse ao de:poente que dah1 a pouco :tosse lá 

no mesmo arma.zem XVI externo, na :porta 16; que e.h1 :foram então carrega

dos ]ara o caminnao 3 sacos de café e mais 4 amarrados de sacos vasios 

novos; que o carregamento foi :f'ei to por Mario Francisco de Paula, :pelo 

depoente e por mais om outro ajudante trazido do :ponto;que nessa segunda 

vez o depoente não se recorda si tamban estava no armazem o acusado :pre

sente ~ol:fo Ferreira Costa; que dessa vez a mercadoria :foi levada por 

ordem de Mario Francisco de Paula ]ara a rua Cosstituição esquina da 

rua Bittenoourt, Bazar Coração de Jesus, nos f\mdo do qual :foi descarre-
)(. 

gado; que depois do almoço a convi te da Policia o depoente coJD.I)areceu 

a Delegacia e narrou tudo que acima referiu, e em com:Pallhia da autori

dade foi ao armazem XVI externo, onde encontrou o acusado :presente que 

o de]Oente apontou nessa oc~sião como a pessôa que na vespera a tarde 

estaVá no ar.mazem quando :foi :feito o carregamento; que o depoente :foi 



tambem com a autoridade aos dois deposites onde nesse 

havia descarregado as mercadorias mencionadas e jbi fo 

são pela Policia sendo o café e os sacos levados para a 

caminhão do depoente;que o acusado presente Adolfo Ferreira Costa no 

dia 3 a tFe assistiu a retirada do ca:fé e sacos vasios do armazan. 

Dada a :palavra ao acusado :presente este nada alegou contra a testemunha.· 

NaOa' mais disse nem lhe foi :perguntado, :pelo que, eu,Beynaldo Fernandes 

:Ribeiro, secretario, encerrei o :presente termo, que, lido e achadp con

forme vae, assinado :por todos os membros da comissão, :pelo depoente e 

pelo acusado :Presente.-Santos, 

Presidente: __ ~~~~~~------~--..-

5a. tE!§temtlJlhA 

ALF.REDO VIEmA CAETANO, com quarenta e quatro anos de idade, natural da 
I' 

Ilha da lladeira, Portugal, estabelecido digo fazendo parte da firma 

que explora comercio de secos e' molhados, a rua Bittenoourt ng digo es

quina da rua Costi t ção ng 234, em o Bazar Coração de Jesus. Resl)On

a.s do Snr. Presidente, res:pondeu que estava dis-
, 

:posto a ao us erdade em todo o decorrer do seu depoimento;que no 

dia 4_ de Maio o o depoente se ausentado de seu estabelecimento no 

~esmo 
1 

f' oi ~ egue uma mercadoria do qual o depoente não ss be e. pro~~eden 
oia secdç a mesma. foi recebida :POr seu empregado Armando Augusto; 

que 

qua 

sua ausencia, com:pareoeu a Policia a 

teve o seu em;pregado e aprehendeu a mercadoria; que o depoente 

veio a saber desses fatos só ~is tarde ao regressar ao seu estabeleci

to;que soube que a referida mercadoria se com;punha em 3 sacos de ca-
. X 

ré~ e 4 :PQootes de sacaria; Q.Ue o depoente mais tarde veio a saber que 

havia ocorrido um :rurto nm dos armazena da CoillJ;)aDhia. Docas, não :POden

do :poren, com toda a certesa, afirmar que tenha sido a merooria entregue 

em seu estabelecimento mesma que a do :rurto.Nada mais disse. Dada a 

:palavra ao acusado, :por esse foi dito que nada tinha a. alegar contra o 

• 



mesmo nEJn contra o seu de;poimento.- Nada mais disse nEill 

guntado, :pelo que, eu, lteynaldo Ferilandes IU.beiro, s~~~'f\.c."t'!U'II. 

o :presente termo, que, lido e achadO con:rorme, vae a.ss ~o :por todos 

os membros da comissão, ~elo acusado presente e ~•lo de:poente.-santos, 

24 de Maio de 1.940.------------~--~-~~--~-------~ 

Acusado: 

§a. tytgp;qma 

C.AlUDS PINTO B.ERBEmA MA:RTINS, com t a e quatro anos de idade, natu-

ral do Distrito do Aveiro- Po~l, :PrOcurador da t'i:nna. J ,:Martins, 

estabelecida a rua Christiano Ot~ na 104, sabendo assinar seu nome. 

lies:pondendo a varia ~erguntad do Snr. Presidente, respondeu que estava 

dis:posto a ~~ usar. v~~fr digo verdade em todo o deco!Ter do seu 

'de].X)imento:que no a ~:Maio preteri to, :pela& dezoito horas veio 

~eleoimento atim de descarregar sacarias e alguns 

sacos de café tendo o de];)Oente conhecimento da :procedenoia 

.eu~~II~ recusou-se aceita-la; que no re:f'erido caminhão s6 se · 

que não conhecendo nenhum nem 

outro , -e so conhecendo o ajudante de vista, nao quiz receber a 

e como estes incistissem em descarregar a mesma; ]era des

t~se deles disse~lhes que se dirigissem a rua Jla.rquez de Herval 

1 a~o~e se encontEa um deposito de mercadorias cüversas; que o de:po

te mais tarde foi convidado a comparecer a Policia ]ara prestar escla

recimentoS", onde tamban soube que o motivo desse convi te éra um turto 

havido nun dos armazena da Com:pa.nhia. Docas; que na Policia o de:poente 

viu a mercaê~ria que f'ora B.l'l'ehendida, e que 'ra a mesma que aquela 

do caminhão, e que se coilll>Ullha de s~cos de ca.f'é e sacaria vazia; que 

emJ;Jrestou ao ~judante de chau:reur do cam:lnliao a quantia de sotooo, cin

coenta mil reis, :para. que esse :pagasse o carreto ao ohau:reur, isto depoi~ 

de saber que a mercadoria de fato tinha sido depositada no de]Osito 
, 

da rua :Ma.rquez de Herval 188 dono digo de que :prol)rieta.rio Antonio 



disse nada ter a dizer sobre o de:poente nem sobre o 

mais disse nsn lhe :roi :perguntado, :Pelo que, eu, ll 

lU.beirO, secretario, eccerrei o :presente termo, que, lido e aohado c~ 

:rorme, vae assinado :por todos os m broa da comissão, :pelo acusado e 

pelo depoente.-santos, 24 de Maio de 1 940 ••••••• 
/j 

Presidente: __ ~~~~~~~~~~~~--

Vice Prewidente:'i!á:á~~~~~~!:::~~fl-;~ 

7a. 

De:POent • ~~!Zí:~~r:ú!~~~Lt!t.U~~~ 

Aousl)do: r"~ , i:.._.. ' 
testemunha, 

~-

ANTONIO GUTIERREIS , comvinte e oito anos de idade, natural deHuelva

Es:PSDha., comerciante ambulante nas Feiras Li VJJes da cidade, residente 

a rua Marquez de Herval 188, sabendo assinar seu nome. lles:pondendo a 

varias perguntas do Snr. Presidente res:pondeu que estava disposto a s& 

usar da verdade em todo o decorre~ do seu depoimento~ que no dia 3 de 

:tla1o pelas vinte horas mais os, em sua casa, ~u um oaminfião cuJo 

obauteur, um preto, &~ qu vinha entregar uma. mercadoria •que o 

Carlos mandara"; que ~J} ~ercador1a se com:pinha. de 3 sacos de caté e 

5 amarrados de sacos/. ios, novos; que o depoente habitualmente tem 

negocio com o • ~los Martins; que desconhece a procedencia desse 

calé e d a sa ar J; que nesse mesmo dia não mais se comunicou de modo 

algum com o snr. # # 
1ns, sendo que so no dia segJiinte e que lhe contou 

que ess' tinha sido depositada; que sabe digo soube mai s tardE 

que o • Martins havia no. ~~io dia do deposito em:prestado a quantia 

d e 5~ 000 ao a:Judante do chauf'eur; que essa mercadoria :roi a:prehendida 

a seguinte :pela Policia, tendo o depoente :prestado declarações na 

egacia; que soube que ssa mercadoria havia sido :f'urtada em um dos 
. >< 

zens da Companhia Docas.O aeusado disse nada ter com o depoente nem 

contra o deu depoilnento.- Nada mais disse nsn lhe :roi ];)erguntado, pelo 

que, eu, lleynaldo Fernaildes llibeiro, secretario, encerrei o presente 

termo, que lido e achado conf'orme, V§e assinado por todos os membros da 



de 1.940.------~---------··-~~--------------

Vice 

De:poen 

Acusado: r'~~~~----~~----~--~--~~ 



• • 

• • 

• 



JUNTADA 

Certif'ioo que nesta data, 

INQ,UERITO ADVINISTRATIVO 
Companhia Dooas de Santrfs 

um of'ioio dirigido :por mim, seDretario, ao snr. Inspetor Geral da Com

:panhia Dooas de Santos, solioi tando o f'orneoimento de um certif"ioado do 

tem:PO tempo de serviço doa acusados Ad.olf'o Ferreira da Costa e Mario 

Franoisoo de Paula, e outro relativo a f'olba de antecedentes dos mesmos, 

]êssando dito~ documento a constituir a f'o d ste ~cesso.-

Santos, 24 de Maio de 1.940.------------



INQ.li.ERITO ADUINIST:RATIVO 
Companhia Docas de Sant~ 

:r;EBMO DE ENCERRAMENTO DOS TBABALHOS DO DIA 24 DE 

MAIO DE 1,940.-

Pelo Snr. Presidente !'oi dito que, 

inquirição relativos ao presente processo, ficava 'a~ o prazo de 

cinco dias as digo :para a apresentação da defeza escrita do acusado Sr. 

Adolt'o Ferreira Costa, :prazo este que estava correndo desde as 24,30 ms. 
<# de hoJe, quando se terminou o interrogatorio da ultima testemunha arro-

lad a pela Comissão; e com isso concordou o acusado :Presente, que decla• 

rou oo~meter-ae a apresentar a det'eza escrita dentro do ~zo esti

pulado. O Snr. Presidente antes de encerrar os trabalhos, ordeno1b. ao 

secretario que por oficio dirigisse a Companhia Docas de Santos, um 

pedido para o t'ornec~nento de dois certificados de antecedentes dos 

ªcus ados, com todos os elogios e ~ções e dois certificados do tampq 

de serviço dos mesmos.-E Para constar, eu, :Reynaldo Fernandes llibeirO, 

secretario, lavrei o presente termo que, lido e achado oont'orme, vae 

assinado :por todos os membros da Comias 

.. -

Presidente:~~~~~~~~:-M-,...,.~..-...o;.. 



/ 

Santos , 27 de Maio de l94o . 

Exmo . Snr . 
José Martins 
D. D. Presidente do Inquerito administrativo , com referencia ao 
armazem XVL Externo , para o qual V. Excia . foi merecidamente nomeado 
pelo Exmo . Snr . Dr . Ismael Coelho de Souza, D. D. Inspector da 
Companhia Docas de Santos . 

Eu abaixo assignado , ADOLPHO FERREIRA COSTA, 
trabalhador do armazem XVI Externo da Companhia Ddocas de Santos , venho 
mui respeitosamente por meio deste, apresentar a minha defesa por escripto 
visto estar sendo acusado n úm caso de furto, no armazem acima mencionaüo . 
Cumpre - me em prime~ro lugar, levar ao conhecimento de v. Excia . que_sou 
pobre , e como tal, nao posso constituir um advogado para o caso que tao 
miseravelmente querem - me envolver. 
~ justo que eu leve ao co~ecimento de v. Excia . que sou da cathegoria de 
trabalhador de armazem da Companhia Docas de Santos, á vinte e cinco 
para vinte e seis annos , sem numca ter desmerecido a confiança de todos 
os meus superiores ·, e ainda menos cometido qualquer acto que desabone o 
meu nome , e de minha família , podendo ainda eu afirmar a V. Excia. e a 
todos que deste tiver conhecimento, que a minha unica riqueza , é honrar 
Q nome que meu Pai me legou. 
E justo tambem, que ~u declare a V. Excia. que sendo eu , trabalhador do 
armazem XVI Externo da Companhia Docas de Santos , nada mais fazia , que 
obdecer as ordens dos meus superiores , como seja o Fiel do armazem e seu 
respectivo ajudante , em serviço da propria Companhia, que apesar de ser 
e~ um dos seus mais ínfimos servidores , tenho a honra de declarar que 
n~o tenho mancha alguma , que venha desmerecer a minha personalidade , 
podendo eu ainda repetir , que sou honesto e honrado. · 
~ verdade , que no armazem XVI Externo , trabalhava como trabalhador , o 
senhor Mario Francisco de Paula , juntamente com-migo, sob as ordens do 
Fiel senhor Manoel Dantas Barreto , e que desde o dia quatro do corrente 
mez de Maio do anno fluente (194o) o meu companheiro senhor Mario Fran -
cisco de Paula , desapareceu até esta data , mas que eu, nada posso afirmar 
que houvesse ou haja furto no armazem XVI Externo da Companhia Docas de 
Santos , em vistas de nada saber. 
Estou c~rto, que é do conhecimento de V. Excia . que tanto o armazem XVI 
Externo , como outros armazena ~a Companhia Docas de Santos, ocupados por 
firmas Commissarias de Café , sao feitas durante o dia, entregas de lotes 
de Café , e saccaria , e que da mesma forma recebem , sem que haja neste 
sentido , prévio aviso ao senhor Fiel , ou a quem quer que seja da Compa -
nhia Docas de Santos , visto terem seu espaço independente, e que qualquer 
trabalhador , ou empregado da Compannia , póde estar em ~ualquer das pottas 
do armaz~m , sem saber ,. si essas entradas ou sahidas , sao licitas ou uao . 
A acusaçao feita a minha pessôa , é uma calumnia, e uma injuria que nao 
admito , e pelo tempo que tenho de Companhia , e apesar de toda a calum -
nia , que alguem maldosamente quer afrontar a minha dignidade de homem 
trabalhador e Chefe de familia , eu ainda acho - me nesta cidade, em 
minha residencia , com minha família, a Rua Bit~~o~r}. ~~3o4 aguard~ndo 
a justiça do Digno Presidente e mais membros da Comm1ssao o respect1vo 
inquerito, que infelizmente , venho sendo apontado como cumplice , mas ~ue 
tenho ~ na providencia devina , que nada poderá - me acontecer , por n~o 
ter culpa nem conhecimento algum , que quizesse ocultar aos meus.respelta~l 
veis superiores . - Agua~STIÇA , subscrev me de V. Exc1a. 

. ~ ~ Á/~ 
o p o erre1ra os a 

Trabalhador do armazem XVI Externo da COMPANHIA DOCAS ~ SANTOS. 



JUNTADA 

INQ.UERITO ADl4INIST.RATIVO 
Com:panhia Docas de SantoP· 

Certif'ico que nesta data., Juntei aos :presentes autos, em original, 

a defesa escrita a:presentada :pelo acusado snr. dolpho Ferreira da Costa. 

Dito documento passa a constituir a folha no 39 deste ~oesso.-Santos, 2 

de Maio de 1.940.-·-----~~~~--~--------~ 
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JUNTADA 

lNQ.UERITO ADMINISTRATI'l~ ~ ::-\ 
Companhia Docas de Sant~E ;, ~ J 

c~~ 
Nesta data juntei aos presentes autos, em original, dois ce tificados 

fornecidos a Comissão elo snr. Inspetor Geral da Companhia Docas de 

Santos, sendo dois relativos ao tempo de serviço e dois relativos a 

folha de antecedentes dos ac dos Adolfo Ferreira da Costa e Mario 

Francisco de Paula. Esses documentos passam a constituir as folhas ns. 

41,42,43 e 44 destes 



MM. Julgadores 

recebemos 

Como nos cabe, no cumprimento das de~ 
do Ilmo. Sr. Inspetor Geral da Compa~ia 

que 

de 
, 

Santos, Dr. Ismael Coelho de Souza, passamos a historiar o fa-

to ocorrido no armazém XVI externo, sob a direção do fiel Se

nhor Manuel Dantas Barreto, com o furto de mercadorias deposi-
, , 

tadas nos espaços locados a Companhia Comercial de Armazens Ge 
, 

rais e a firma Gabriel de Paula, servindo-nos, com a mais absQ 
, 

luta serenidade e imparcialidade, dos proprios depoimentos re-

colhidos nos autos áe inquérito administrativo instaurado, com 

rigorosa observ~ncia aos preceitos estabelecidos. 

As declarações prestadas, desde logo, autorisam-nos 
, 

a afirmar que, efetivamente, dos espaços arrendados aquelas 
, 

firmas, no armazem XVI externo, nos intervalos que medeam en-

tre a sa!da do pessoal que serve aos prÓprios locatários e o 
, 

encerramento do armazem, nas horas prefixadas pela Companhia, 

isto é, quinze minutos antes da interrupção para o almSço e 
, 

quinze antes do encerramento definitivo, a tarde, pelas dezes-
, 

sete horas, foram desviados nos dias 3 e 4 de Maio proximo pa~ 
, 

sado, seis sacos com cafe e nove pacotes contendo quatrocentos 

e cinquenta sacos de aniagem, vazios, pertencendo três sacos 
, , . 

com cafe e duzentos e cinquenta sacos vazios a Companhia Comer 
, 

cial de Armazens Gerais e os demais a outra firma lesada. 

Recorrendo aos depoimentos tomados e transcrevendo 

os trechos alusivos, teremos mostrado a origem da nossa convi~ 

ção e justificada a procedência da denúncia de um dos furtados, 

a Companhia Comercial de Armazéns Gerais, á Administração da 

Companhia, para acautelar seus interesses. 

Diz João Lopes Rodrigues, nas declarações de fls.32: 

"que no dia 3 do corrente, o depoente ás 16,45, 

safu do armazém em companhia de outros emprega

dos da Companhia Comercial, sendo que/como éra 



- Fls. 2 

de costume, ainda 

el, seu ajudante e os dois trab encar-

regados do fechamento das 
, 

armazem,to-

dos êles trabalhadores da Companhia Docas; que 

no dia seguinte o depoente soube que o seu com

panheiro Waldemar Wonteiro e Francisco Pereira 

de Oliveira, depois de terem sa!do do armazém, 

ao darem a volta pela parte externa, notaram 
, , 

que junto a porta numero 14, por onde e feito 
, 

o serviço da Companhia Comercial de Armazens 

Gerais, estava encostado um caminhão, tendo ca~ 
~ , 

regado tres sacos de cafe e duzentos e cinquen-

ta sacos vazios, novos; que o depoente soube 

que no mesmo dia êsses companheiros haviam te-
, 

lefonado imediatamente, isto e, cerca das deze~ 

sete horas, para a Companhia Comercial de Arma-
, , 

zens Gerais, comunicando o fato, como sabe tam-
, , 

bem que o numero de sacos vazios poude ser contA 

do no momento porque os mesmos são acondiciona

dos em pacotes de 50 sacos, cada um; que o depo

ente sabe também que êsses companheiros consegui 
, - , , ram tomar nota do numero do caminhao, que e 8-56-

57, e comunicaram a mesma Companhia; que no dia 

seguinte, quando o depoente e seus companheiros 

já haviam sa!do, ás 10,50 horas, tendo ficado 
, , 

junto de uma cantina proxima ao armazem, viu um 

caminhão encostado a porta número 6, que serve o 
, 

espaço locado a firma Gabriel de Paula, e, como 

já soubesse do furto havido na véspera, tendo dA 
, 

do um balanço e verificado a falta do cafe e dos 
, 

sacos vazios ja mencionados, aproximou-se mais e 

ficando atraz de uma galera, poude observar que 

se tratava do mesmo camiru1ão, para o qual foram 



transportados, de dentro 

de café e duzentos sacos 

dos em quatro pacotes, sendo 

contem cerca de 50 sacosu. 

- Fls. 

cada pacote 

Diz Waldemar Monteiro,em suas declarações a fls. 34: 
A "que no dia 3 do corrente mes, quando faltavam 

cinco minutos para as 17 horas e já tinham sa!

do todos os empregados das firmas comissárias 

que ocupam o referido armazém,o depoente viu 

que na porta 14 estava um caminhão que naque-

le momento tinha vindo do lado do mercado,pará

ra momentaneamente em frente ao armazém e logo 

encostára junto a porta nQ 14; que o depoente 

viu então ser embarcado no caminhão três sacos 

de café e duzentos e cinquenta sacos vazios,em 

pacotes, sendo que tudo isso depois foi apreen

dido pela policia; que nessa ocasião foi tomado 

nota do número do caminhão, que éra de aluguel, 

e comunicado a Companhia onde trabalha e que tem 

escrit6rio a Rua 15 de Novembro nQ 29; que na 

ocasião, o depoente e outro rapaz que estava em 

sua companhia, correram para apreender o caminhão, 

porém, êste sa!u imediatamente, sem poderem alcan 

ça-lo, porque o chaufeur os vira correndo; que 

quando chegaram perto da porta esta foi fechada 

por dentro e assim não puderam ver quem estava 

transport~ndo a mercadoria do armazém para o ca-

minhãou. 

Está ainda evidenciado e de f6rma insofismavel que os 

autores dêsses furtos, um pela ação diréta e outro de cumplicidã 

de,uma vez que assistiu a sa!da das mercadorias de propriedade da 

Companhia Comercial de Armazéns Gerais, na tarde de 3 de Maio, 

guardando o mais absoluto sigilo sÔbre o que observára, foram os 



yb 
- Fls. 4 - ~~ 

trabalhadores em exercicio naquele armazém, Srs. Mario~c~s-~ 
co de Paula e Adolfo Ferreira da Costa, êste cont~mais de 

dez anos de serviç'o na Emprêsa e a razão de ser do iJ~u~rito 
presente, em face das leis que regulam a matéria. 

Reproduzamos os detalhes que nos oferecem as declara

ções de fls. 24 e fls. 30 , prestadas pelo fiél do armazém, Sr. 

Manuel Dantas Barreto e pelo chaufeur Eduardo Silva e convença

mo-nos de que os apontados por n6s são de fáto os autores do d~ 

lito praticado. 

Ei-las: 

"Declara ]J.Ianuel Dantas Barreto,g,ye reconhece na pes§Qa 

de Eduardo Silva convocada como.testemqnha no presen

te inquerito, o mesmo individuo que apontando Adolfo 

ãOS insp~~res de polici 
,. 

rol.! 11 que erg ele me~-

.!!!Q.._e mais um outro preto n. 
,. 

"Diz Eduardo Silva,que no dia 3 do corrente mes,em seu 

ponto de estacionamento,dez ou quinze minutos antes 

das dezessete horas, seu ajudante foi procurado por um 

preto,que depois verificou chamar-se Mario Francisco de 

Paula,que perguntou se queria fazer um carreto,no que 

concordou,comunicando-lhe depois haver aceite êsse ser

viço;que,então,em companhia de seu ajudante,dirigiu-se 

com o caminhão para o armazém XVI externo,onde foram 

carregados três sacos com café e cinco a1~rrados de sa-

cos vazios,novos,num total de duzentos e cinquenta sa

cos;que essa mercadoria sa!u pela porta 14,carregada por 

Mario Francisco de Paula,pelo depoente e por seu ajudante; 
N , , 

que ne~sª ocasiao e§tavq tãmbem no qrmazem o acusado pre-

~ent~,Adolfo Ferreira dª Costa,perto da referid~ porta,Q 

qual a§sistiu ã sa!da de toda a merc~qQria,e que f6ra es

sas pessoas,não havia mais ninguem no armaz~m;que depois 

de carregado o caminhão, ~~rio Francisco de Paula ficou f~ 

chando a porta,pelo lado de dentro,e seu ajudante,que já 

sabia para onde levar a mercadoria,lhe indicou o endereço 

da fua Cristiano Otoni, esquina de Visconde Embaré ,rrurn armazém 



- Fls. 5 -

de secos e molhados; que ahi seu aju a 
A ~ d com uma pessoa do armazem e depois d& grande ~ 

mora tiveram ordens de levar a mercadoria para 
, 

a Rua Marquez de Herval, num deposito de portas 

fechadas, onde foi descarregada a mercadoria; 

que no dia seguinte, 4, ás 10,30 horas mais ou 

menos, o preto Mario Francisco de Pa la, o pr -

curou no ponto de estacionamento, no Mercado, 

dizendo-lhe ter outro carregamento para fazer, 
A , 

e, como ele ja tinha feito o da vespera, talvez 
A quizesse fazer esse, no que concordou, tendo com 

binado o preç com Mario Francisco de Paula, que 

disse-lhe para ir da! a pouco no mesmo armazém 

XVI externo, na porta 16• que n~sse local foram 
N A , 

carregados para o caminhao tres sacos de cafe e 

mais quatro amarrados de sacos vazios, novos, 

sendo o carregamento feito por 1ario Francisco 

de Paula, por s1 e por outro ajudante trazido 

do ponto; que nessa segunda vez não se recorda 
, , 

si estava tambem no arrnazem o acusado presente, 

Adolfo Ferreira da Costa, sendo a mercadoria le

vada, por ordem de Mario Francisco de Paula, p -

ra a Rua Constituição, esquina da Rua Bittencourt, 

Bazar Coração de Jesus, nos fundos do qual foi 

descarregada a mercadoria". 
, 

Concatenando todas as provas recolhidas, e interessan-

te conj ga-las para que se observe o encadeamento do plano con

sertado e cuja exec1 ção cuidadosamente delineada, tinha in!cio 

na ocasião em que os trabalhadores, nas funções que lhes foram 

confiadas pelo fiel, procediam ao fechamento das portas exter-
, 

nas do armazem, correspondentes aos espaços arrendados . 

Repitamo~, pois, as declarações tomadas aos negocian

tes em cuj os estabelecimentos foi deixada a mercadoria furtada, 
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apreendida depois pela policia local. 

Diz Alfredo Vieira Caetano, socio da fi 

- (' ~ 
()~ ma: que explo-

ra o comércio de secos e molhados - Bazar Coração de Jesus - em 

seu depoimento a fls. 37: 

"que no dia 4 de Maio, tendo se ausentado do es

tabelecimento, no mesmo foi entregue uma merca

doria, cuja proced~ncia ignora, sendo recebida 

pelo seu empregado Armando Augusto; que mais ta~ 
4 de, ainda durante a sua ausencia, ali compareceu 

a policia que deteve o seu empregado e apreendeu 

a mercadoria, vindo a ter conhecimento do ocorr1 

do ao regressar, sabendo, então, que a mercado

ria se compunha de tr~s sacos de café e quatro 

pacotes de sacaria". 

Declara Carlos Pinto Ferreira Martins, procurador da 

firma J. Martins, estabelecida a Rua Cristiano Otoni nQ 104,em 

seu depoimento a fls. 38: 

"que no dia 3 de Maio, pelas dezoito horas, veio 

um caminhão ao seu estabelecimento afim de des-
, 

carregar sacarias e alguns sacos de cafe e que 

não tendo conhecimento da proced~ncia dessa mer-

cadoria, se recusou a aceita-la, e, que, no re

ferido caminhão sÓ se encontravam o chaufeur e 
, 

seu ajudante; como so conhecesse o ajudante, de 

vista, não quiz receber a mercadoria, porém, co 

mo ~stes insistissem em descarregar a mesma, PA 

ra descartar-se dêles, disse-lhes que se diri

gissem a Rua Marquez de Herval nQ 188, onde se 
, 

encontra um deposito de mercadorias diversas; 

que, mais tarde, foi convidado a comparecer a P.Q. 

licia para prestar esclarecimentos, onde soube 
, 

que o motivo desse convite era um furto havido 
, 

num dos armazens da Companhia Docas; que na po-



... 
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licia o depoente viu a 
, 

endida, e que era a mesma o caminhão, 

e se compunha de sacos de caf vazia; 

que emprestou ao ajudante do ~aufeur do caminhão 

a quantia de 50$000 - cinquenta mil réis - para 

que êste pagasse o . carreto ao chaufeur, isto de

pois de saber que a mercadoria de fáto tinha si-
, 

do depositada no deposito da Rua Marquez de Her-
, , ~ 

val nQ 188, de que e proprietario Antonio GutieL 

rez, com o qual negocia na Feira". 

Afirmou Ant8nio Gutierrez, em seu depoimento em fls. 

"que no dia 3 de Maio, pelas vinte horas mais o 

menos, em sua casa, parou um caminhão, cujo chaB 

feur, um preto, lhe disse que vinha entregar uma 
, 

mercadoria " que o Carlos mandara " e que se com 

punha de tr~s sacos de café e cinco amarrados de 
, 

sacos vazios, novos; que hàbitualmente tem nego-

cios com o sr. Carlos Martins e desconhece a pr.Q 

ceàência ~ desse 
, 

cafe e da sacaria; ~ que nesse dia 

não mais se comunicou de modo algum com o sr. 

Martins, 
, 

dia 
, 

a quem so no seguinte e que contou 

que essa mercadoria tinha sido depositada; que 
, 

soube mais tarde que o sr. Martins havia no pro-
, 

prio dia do deposito, emprestado a quantia de 

50$000, ao ajudante do chaufeur, e que essa mer

cadoria foi apreend~da pela policia, no dia se

guinte, tendo prestado declarações na Delegacia, 

e soube que essa mercadoria havia sido furtada 
, 

de um dos armazens da Companhia Docas". 
, 

Diante dessas provas concretas que o inquerito nos prQ - , , porciona, nao resta sombra de duvida quanto a culpabilidade de 

Mario Francisco de Paula ( contando c~rca de sete anos de servi-



- Fls. 

ço na Companhia - vide doc. na 47 ) e 

ta, incursos, pois, nas penas cominadas na 

54, do Decreto na 20.465, de 1 de Outubro d 
, 

Quanto ao procedimento do fiel do armazem, Sr. Manu-
, 

el Dantas Barreto, no cas , revela-nos o inquerito que: 

a) - O fiel do armazém, conforme sua prÓpria con 

fissão, teve conhecimento do furto,pelas informª 

ções que lhe deu a Secção de Vigilância e Policia 

da Companhia Docas de Santos; 

b) - Que efetivamente o trabalhador Mario Franci~ 

co de Paula, envolvido no furto, depois da prisão 

de Adolfo Ferreira da Costa, quarenta minutos ma-
, 

is ou menos, compareceu a presença do fiel refe-
, 

rido, que o aconselhou apenas a anresentar-se a 

Policia da Companhia Docas; 

c - Que, não obstante &sse conselho, incumbiu _ 

rio Francisco de Paula de 
, 

entregar a esposa de A-

dolfo Ferreira da Costa a quantia de Re. 130$000 -

cento e trinta 
, 

mil reis - que deste recebera para 
A 

fim; esse 

d) - Que, Mario ... haja entregue essa impo~ como na o 

tância, Manuel Dantas Barreto, fez ao prÓprio A-
... , 

dolfo, entao ja em liberdade, a entrega de outra 

quantia igual.-

Santos,25 de Julho de 



JUNT 

Certifico que nesta data, juntei aos presentes autos, o relatorio 

rtnal da Comias· que fUnccionou no presente inqaerito, passando dito 

documento a constituir as rolhas na. 46, 7148,49,50,51,52 e 53 deste 

processo.-Santps, 25 de Julho de 1. 



determino 

D E T E R M I N A_ Ç_!_Q 

INQtmRITO ADMINISTRATIVO 
Companhia Docas de Sa~~ 

a Achando-se concluidos os trabalhos do pr~s t i 
' (P 

seja êste processo enca inhado a COI.lPAillU D S DE 

Santos, 25 de o de 1940 .-
--e-----

SANTOS.-



Nest: d:ta, p:r :et:r~nação do Sr. re 1~:, faço a 
remessa dos presentes autos a COl~ANIIIA DOCAS DE SAIITOS .------

Santos, 30 



S!mrNDA 
~DELEGACIA 

SAN T> OS 

CERTIDÃO 

DE POLICI~~ 
Mod. &2 

C e r t i f i c o,por orAem Ao ~r . 2~ Delega~o , que o r lator'o 

inquerito em que fi guram como accusa~oo A~olpho Ferreir a ~a Co -

ta e outros,é no teôr se guinte: R E L A TO R I 0: O snr. Renê 

Baccarat , superinte~ente na cia . Commercial Ae Arma zens Geraes ,no 

Clia 4 n.e Maio pp ., compa:receu nes t a Dele gacia pa ra queixar-se ce 

~----------~~----~~~~~~~~ 
que vinham senAo ne sviaAos , fl o s ~ rmazens ~ a guella empre za , café e 

,.,_"40)-I'~'Wf~~ '• . :lol:l'fj/>'!'~)'l"""lt, ;,!•l'!liN'' ·_, ,;>I!Ml'i..,..,.?ll\IIU'(,.,l\l«<'\'1!. ".!J '. :te'M'r"' • · 

sacc os v~. z i os . IniciaA ~ s a s investigaç3e s em torno Ao caso,logo 
~~ ,..+11 "m~;r~·fA ""'~ ;l.\;!.llJI;>r,f, il;lr;~1 -~ ~l'll!H, "''~~~<~·~tl)~"~~~., ~,,. " ot~~JNlli~ ~~'11'1! 

se apurou ~. respons abili~ . .:te ~o auxiliar r1a cia . Doca s, A~olph o Fer 

reira a Costa . Este , ch'\ffii'IMQ a presi· r r1 e clara. ções , n~o teve .:tu-
___ ..... N#lll· • ~. ~~ ~I .~ ~/!!f,~~~ ~ ;to.-•f"flt·~·"-' :«·'"·· ,!"< 

vi-la em co nfessar fl. slj.a participação no furto , bem como a Ae um co -
. ·~fr.~,.kt"~~'•"""t'',w~~~ ,.,'"'!!" '/Wltlllf~.,~.~ ~ ~., Y'1~~\~~. '"Y.((~i(lt·)'~n;.~t~Yrt*f..flri~fl(t~'t). I'~~~~W~· i,rtf'l","":11 ~,t.Y,,"'~I.":'f, ~·r~A:fr·~·~· .l,a.l \ t 

le ga .:le nome Mario Francisco Paulo . A~uelle nbri~ as po~t~ s ~o a -

mazem e este- Mario Fr~ncisco,provi~enciava a remoçao e ven~a flo 

café e saccos v?,z ios subtrah iA os. A ~espeito 

recepta~ores C rlos Pinto Ferr e iro. Martis , Alberto 1/ artins , .P.n tonio 

J ui~;r;r~-e~' l:n;;rc;··~vi~~ i~~~~c~~t~~~":.l;;' ··;;; s ·t~·~ ··:~ t··~·~·· ~f o~t· ~ ~ 
"" '"""-""....._.~~t">~ .,..,.;.N~ l·.rlt~,,yf~ • ..-.((l'l}f.lJ-N-i"/liiS:tiO'!\to't~-1'- l'~J!'i:r;;•-1ii~J0\\'}1 ,i"~~.of4~',j.\'1~1~~1~~~t)r; • . .ft.• ·~.'.V'!','*' N~<~ .• i .lli'•~·,.l~ ·J,:i '~"'''\~ ·; .:. ' ,••, 

icios ~e que a~quiriram as rne r ca Aorias Aesvia~a s por aquelles ~o s 
... _......,,_ ___ .,....,~~;~~t~•l<.>.i!l~ll' ~•tltf?.\l•'!l :r~.., .... M~<~.l\:~..;~~-" ~;;r<'· fn 

~~..... • , .v 

infieis empr ega.:los . As r:lc r ca rror•ia s apprehen·Ai as foram ava.liaAas 

a fls . 1890$000 . Depuzeram testemunhas~ em numero legal . R. R. . 
__... .. - .. r.'ll~.-..:~•:..;.oJf.IIW\I~I'!r("..,..1. 1 ~ :. ...... ~~.._'\,lr,tr•fGtr..irlf'.ltt .... ,.,'i ~,,....,:tt; J.w\lfi!~~ii(\W ~,qV',:~~iNI"Lh.'loiiiH:\~f~.t~;~fl ~t .. ~,.~"'~ j)jt!lQ' : ·~/'· 1~t~-~i, ;!f ~!'A?~--~""· 

.. ·~; .... .,. l)j'" .w,. 'C.,\ 

ao Forum C~iminal por intermenio flo nr . DelegaAo Regional Ae Poli-

cia. Santos ,9 Ae Julho Ae 1940 -O 2° Delcgaflo, as ) Manoel Ribei 

r o ~a Cruz .tt O refepilto é ve~l~afle e ~ou fé . Eu, 1ft--. 
escr . que o flactylographei . 



DRWA HI GTON D · LMElDA 
Advogado 

S ANT OS 

Excmo. Sr . Dr . residente do Conselho Nacional do Trabalho : 

A C ANHIA DOCAS DE SANTOS, por seu advogado , 

vem apresentar a ss Egregio Conselho o incluso inquerito ad

ministratlvo, instaurado contra os seus mpregados Adolfo Fer

reira Costa Mario Francisco d Eaula, acusados de ter m co

metido um furto no armaz m TI xterno. 

Junta, a 8uplicante,acertidao do r latorio da 

Autoridad olicial que presidiu o inquerito r lativo ao ato 

criminoso acima anunciado . 

or todas as peças do processo, v rifica-se 

a autoria do referido crime . 

Espera a Suplicante que ess Egregio Cons lho 

julgue procedente o referido inquerito , autorizando a d missão 

dos empregados faltosos, nos termos da 

Isenta de selo 

na forma da lei . 
I 

L E I 
e do 

DIREITO. 
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... das .... tes.t .ermm.has .. de .. .acusaçã.o .... a.firma ... ter .... a ... pr.i:m.eir.a ... acu 
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ACOROÃO 

(3C-70) 

.ACT/EBG 

Proc . 1~.350/40. 

194.1· 

.O ferroviario com menos de 
dez anos é demissivel ad
nutum e o que conta tempo 
de serviço superior a dez 
anos pode ser demitido em 
razão de falta grave regu
larmente provada por meio , 
de inquerito administrativ • 

--- .. x---

VI STOS E RELATADOS os autos do processo em 

que a Companhia Docas de Santos submete à apreciação do Cone~ 
, 

lho Nacional do Trabalho o inquerito administrativo instaura-
, 

do para apurar falta grave de que e acusado dolfo Ferreira 

Costa e Mario Franci sco de Paula: 

CONSimRANDO, quanto ao Último, que não cabe 

ao Conselho tomar conhecimento da acusação de vez que o em

pregado conta menos de dez anos de serviço; 

CONSIDERANDO que o primeiro ' acusado de uum 
, 

plicidade no furto de sacas de cafe e sacas vazias no armazem 
, 

em que trnbalhava e esta amparado pela estabilidade cional, 

pois conta mais de dez anos de serviço; 
, 

CONSIDERANDO que embora a prova testemunhal 

não precise a falta cometida por este empregado o seu depoi 

mento evidencia a sua cumplicidade, de vez que estava ao par 
, 

do fato criminoso, sem haver contudo levado ao conhecimento 

da administração; 

RESOLVE a Terceira Câmara do Conselho Nacio-
... . ... 

nal do Trabalho nao conhecer da acusaçao quanto ao empregado 

Mario Francisco de Paula e autorizar a demissão de dolfo Fe~ 

Costa, tendo em vista a procedência da acusação que lhe 



- 2 -

M . T. I. C . - CON SELH O NAC IO NAL D O TRA B A L H O 

foi arguida. 

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1941. 

J'u1 presente: oc) \JllvJkv-.. ,\, ~~ 

A.ssinado em ~ • /.a J ""., · 

... .. 

Presidente 

R lator 
e 

Procurador 
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1-tY~ 
RIO DE .JANEIRO, O, F, 

Sr. 

Transmito-vos, de ordem do Sr. Presidente, 

cópia, devidamente autenticada, do acórdão proferido pela 

~~~~LCâmara do Conselho Nacional do Trabalho, em sessão 

, no processo referente ao 

inquérito admin~strativo instaurado por essa Emprêsa, con

tra~~~~~~~~~~~~~LE~~~~~Rn~~----

Atenciosas saudações. 

Diretor Geral da a. 

I 
• 
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RIO QE .JANEIRO, c. F . 

Sr. 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

a.~~~~L_Câmara do Conselho Nacional do Trabalho, tendo 

presente o inquérito administrativo contra vós instaurado 

pela ~~~~UL~~~~~UU~~-----------------------

------------------------~--------------------- • r esolveu, em 

sessão de~~~~~~~~~~~~L- , julgar·~~~~~~~ 

o dito inquérito, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__ ......... """"".__ ___________ , pelas razões constantes do acórdão 

publicado no «Diário Oficial » de_.~~~~~~~~~~~----

Atenciosas saudações . 
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.RIO QE .JANEIRO, D. Fo 

• 

Sr. 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

a, ______ ~ ___ Câmara do Conselho Nacional do Trabalho, tendo 

presente o inquérito administrativo contra vós instaurado 

pela __ ~~~~~~~~~~~L_ __________________ __ 

----------------------------------------------- • resolveu, em 

sessão de ------=--=--=--.:...___.::..;c_----"!t..!:..--=...:..:._:....:..:_ __ , j u 1 ga r_:!!...=-=-=-=-=-===-=-=---

o dito inquérito, ~L~· --"-~~~~~~=-~~~~~~~~==~~~ 

__..:==~:...--------------- · pelas razões constantes do acórdão 

publicado no «Diário Oficial » de __ __.:... ______________________ __ 

Atenciosas saudações . 
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CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS PO RT UÁRIOS DE SANTOS 
RUA .JOÃO OTÁVIO N. 0 50 e 56 

TEL. 7415 

REFER~NCIA J 
L....---::::LG/__._78;::.:6::...:.:. 41~/..:::.=04=-• ..:::.=01=-----

CAIXA POSTAL, 898 

SANTOS CÓDIGO 15/11 _ 

\ 

Santos, 4 de agosto de 1941 

Ilmo.Sr . 
Diretor do Departamento de Previdência 
Social do Conselho Nacional do Trab lho 
Rua Aparicio Borges-Pal&cio do Trabalho 
Rio de Janeiro 

Devolv~mo s o ofÍcio n2.la .644/~ 1aberto por um lapso, 
dirigido ao Sr.Mãrio Francisco de Paula, aos cuidados desta Cai
x , em virtude de desconhecermos o seu domicÍlio e,por não ha
ver comparecido , apesar de convocado por diversas vezes pela Im-
prensa local. • \ 

Servimo- nos do ensejo,para apresentar a v.s., 
Atenciosas SaudaçÕes. 

Anéxo: 1 of!cio 

MC/.-

r: c .~~<) · 
Presidente da Junta Administrativa . 
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R I O Q E .J A N E I R 0 1 Q, F', 

$m ~o de abril de 1941 

Sr. Mdrio Francisco de Paula 

a/c da Cai.·a de Aposent doria e ~ens6es dos Portu6rios de Santos 

~ua João Otávio , 56 

Santos - ~st . de S. Paulo 

Comunico-vos, para os fins convenientes , que 

a 1erceira Câmara do Conselho Nacional do Trabalho, tendo 

presente o inquérito administrativo contra vós instaurado 

pela C01Ul1D.nllia Dôces de Sontos 

----------------------------------------------- • r esolveu, em 

sessão de 4 de Fevepe i r a p f'j nrlo , julgar imp:r>ocedente 

o dito inquérito, Para não conhecer da acuPaÇão a vós impu-

tada , pelas razões constantes do acórdão 

publicado no «Diário Oficial » de 16 oe ~õ..Jn'il co:r;c nte 

Atenciosas s audações . 

(Oswaldo Sm.n,e s) 

Direto r Geral da Secr'c ta r· ia 

.. 



MINISTe.RIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRC IO 

CONSE LHO NACIONAL DO TRABALHO 



.J 

'•· . 
\ ~ . 
. \. 

. ... ······ ···· ............................. . 

•.......•...................... .......• . ........... . 

·····••··•··········•···································•·•··••••··· ········•· •········ ·········································•·•·· ~ ..... 

·-··: 6~:-~~--~ •••••• ··············~~é~~~-

:~t::::~;EE~=- ~ ::~~: : .... ··:· ~--················ ~ L/~~~---··········· .. .. . ' - ~?'=~ ·'· ........ ..... ··=· ...... - ......... . ································· HÁ' .. L •••••• >c . ....•• •·······•• & .. 

·:: :: :::_•·: . = . ·~··••;•• · ................................. -;;}{auu ·· -7 ~ ~ ..... a ..... . 

:·••••---·····-··- ~z:;~•-•••••~ ••••~---- ... ... - ~-;-~ .. 
a;,...... .. / ·~ X .............. .. r. .. , ... 'Y.: ;/'-.,.,. af·~, A.~ •••- ·- • .# . • ••· ll;/.::1, .. ...... . ...... . ~ .... :!)C...... .............. . '0. .. -~ 
-~-- ·~····· 

.... : ................................... . 



' TRABALHO, INDÚSTRIA E COM~RCIO MINIST~R IO DO TRABALHO 
CONSELHO NACIONAL 00 



·························:··········································································································· .. ····························· .. ··· .. ···············································--.. ·····--······· ... 



COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 
DIRECTORIA - RIO DE .JANEIRO 

iC/03.14 - GF/108.41 

Rio· de J neiro, 9 de Maio de 1941 

BXmo. Snr. Presidente dQ 

Conselho Nacional do 'J.'rabalho 

RIO DE JANgRO 

Temos o prazer de acusar o recebimento do o~! 

elo sob indice CNT-14.350/40 1-643/41, datado de 30 de Abril 

p.findo, capeando cópia, devidamente autentica4&, do ac6rdão 

pro~er1do pela Terceira CAmara d~sse Conselho, em ~ue resol

ve não conhecer da acusa~lo quanto ao snr. Mário F'ranc1sco 

de Paul , por contar o mesmo com menos de dez anos de servi

qo, e utorlzar a dem1sslo do ·snr. dolto ~erreira Costa. 

Agradecendo a comun1ca~ão feita, usamos da oportun! 

dade para apresentar a V.Bxcia. nossos protestos e elevada 

estima e consideração. 

Pel~ COMPANHIA DOCAS DE SANTOS. 

J/P. 

. .. 
\ . ~ ~ ~ .. 
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