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Vidas Poupadas

A acção de três diplomatas portugueses na II Guerra Mundial
19 Out. 1940
Parecer do relator do processo disciplinar de Aristides de Sousa
Mendes, Conde de Tovar.
(AHD – Processo Disciplinar de Aristides de Sousa Mendes)

PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA
O CÔNSUL DE 1ª CLASSE, ARISTIDES DE SOUSA MENDES
Agrupam-se sob quatro rúbricas as culpas imputáveis por efeito
destes autos ao Cônsul de 1ª classe Snr. Aristides de Sousa Mendes:
Desobediência
falsificação de escritos
abandono de lugar
concussão
A última destas imputações foi proferida pela Embaixada Britânica
no seu Memorandum de 20 de Junho último (vide fl. 3). O Arguido
contesta-a e alega que “as afirmações contidas na Nota Verbal da
Embaixada Inglesa, desacompanhadas inteiramente de prova, são
destituídas de todo o significado probatório” (fls. 102v.-103v.). De
facto nada encontro no processo que comprove a acusação. Mas
também não vejo que o Instrutor do processo tenha praticado qualquer
diligência especial no sentido de averiguar do seu fundamento. Não
consta que a Embaixada Britânica tenha sido convidada a produzir as
provas que porventura possua sobre o assunto.
-------------------------A desobediência imputada ao Arguido funda-se numa serie de factos
que se deram de Novembro de 1939 a fins de Junho de 1940, e que se
acham documentados nos autos:
1.º) Em 21 de Novembro de 1939 o Arguido visa o passaporte do
austríaco Winitzer – sem a consulta prévia imposta pelas instruções
recebidas deste Ministério. Faz a consulta em 27 de Novembro – seis
dias depois de visar o passaporte. É-lhe dirigida uma repreensão por
despacho de 16 de Janeiro, a que responde em 22 de Janeiro.
2.º) Em 3 de Fevereiro de 1940 solicita pelo correio ordinário uma
autorização para visar o passaporte do espanhol Lapor te. Sem esperar
pela resposta visa este passaporte, em 1 de Março. Por despacho de
24 de Abril é-lhe dirigida nova repreensão, em termos especialmente
enérgicos.
3.º) Em 16 de Maio nova reincidência: visa (sem autorização prévia)
os passaportes luxemburgueses dos cônjuges Miny.

www.vidaspoupadas.idiplomatico.pt

Vidas Poupadas
A acção de três diplomatas portugueses na II Guerra Mundial
4.º) Em 29 de Maio reincide ainda visando, sem autorização prévia,
os passaportes de 3 polacos.
5.º) Em 30 de Maio concede aos cônjuges Miny um passaporte
português em que lhes atribui falsamente a nacionalidade portuguesa,
e em que indica Paul Miny como irmão da mulher.
6.º) Em 18 ou 19 de Junho o Arguido apresenta-se no Consulado em
Bayonne (que dele depende) e ordena ao Cônsul Faria Machado que
conceda independentemente de consulta, e gratuitamente, todos os
vistos que lhe sejam pedidos quer para trânsito quer para residência em
Portugal (fls. 18, 31 e 87). 0 Cônsul Faria Machado objecta-lhe que esta
ordem é contrária às instruções recebidas de Lisboa, mas o Arguido
insiste afirmando que tem instruções neste sentido – o que é falso – e
que veio expressamente a Bayonne para lhas comunicar (fls. 123v.-125).
Não contesta o Arguido os factos acima mencionados sob os n.ºs
1-5. – Só com respeito ao 4.º é que observa que a Polícia de Vigilância
e Defesa do Estado não indica os nomes nem a identidade dos três
polacos e que “trata-se de uma afirmação gratuita das autoridades
policiais e portanto sem valor jurídico”.
Com respeito à sua actuação no Consulado em Baiona (facto n.º
6) o Arguido afirma que se limitou a submeter ao Snr. Faria Machado
uma “proposta” que este aceitou. Mas os depoimentos do Snr. Faria
Machado (a fls. 83 e 135), do Snr. Lopo Simeão (a fls. 18 e 31), Pedro
Teot6nio Pereira (fl. 87) e Francisco de Oliveira Calheiros (fl. 125)
são unânimes em afirmar que o Arguido deu ao seu subalterno Faria
Machado ordens expressas, contrárias às instruções recebidas tanto
do Ministério como do nosso Ministro em França (v. fl. 139). Nestas
condições parece que devem considerar-se verídicos e comprovados
todos os factos acima apontados sob os n.ºs 1 a 6.
Para justificar-se destes repetidos desacatos o Arguido invoca
invariavelmente considerações de ordem sentimental e humanitária. –
Já é assim que em Janeiro de 1940 pretende justificar-se da infracção
cometida em Novembro de 1939. – É ainda assim que, apesar das novas
repreensões que recebeu, pretende agora refutar a nota de culpa
formulada pelo Instrutor do processo: “considerei dever de elementar
humanidade…” (fl. 101v.). “Era realmente meu objectivo salvar toda
aquela gente cuja aflição era indiscritível” (a fl. 104v.). – “Daí a minha
atitude inspirada única e exclusivamente nos sentimentos de altruísmo
e de generosidade de que os portugueses através dos seus oito séculos
de história, souberam tantas vezes dar provas eloquentes e que tanto
ilustram os nossos feitos heroicos” (fl. 105v.).
Deseja portanto o Arguido que demos à sua conduta a explicação
seguinte: quando era solicitado a visar passaportes para Portugal,
estabelecia-se na sua consciência um conflito entre “o dever de
elementar humanidade” que o obrigava a fazer o possível para salvar
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toda aquela gente, e o seu dever de funcionário que o obrigava a não
conceder os vistos. Desses conflitos triunfava o dever de humanidade
e ele visava os passaportes: “Procedi forçado pelas circunstâncias que
sobre o meu espírito actuavam como razões de força maior” (fl. 109).E
não se limitou a proceder assim nos casos que se lhe apresentaram
no seu consulado de Bordéus. Deslocou-se até Baiona para, com
alegações falsas (instruções especiais que teria recebido) obrigar um
cônsul de inferior categoria a proceder pela mesma forma.
Esta construção do Arguido suscita porém, quanto a mim, duas
objecções de peso:
a primeira é que esse impulso irresistível dos sentimentos
humanitários do Snr. Aristides de Sousa Mendes não se verifica apenas
em Junho de 1940 por ocasião da grande afluência dos fugitivos
vindos do norte da França. Já em Novembro de 1939 o Arguido visava
passaportes com desrespeito pelas instruções deste Ministério, e para
desculpar-se dizia no seu ofício de 22 de Janeiro (fl. 74): “espero que V.
Ex.ª se digne relevar-me da irregularidade cometida, que foi inspirada
em sentimentos de humanidade”.
a segunda é que, se na consciência do Arguido se deram de
facto tao repetidos conflitos de deveres (Novembro de 1939 a fins
de Junho de 1940), seria natural que, durante esse prazo, tivesse
tentado livrar-se do doloroso dilema, tivesse dirigido ao Ministério
algum relatório expondo com sinceridade a situação moral em que se
encontrava, e procurando induzir o Ministério ou a alterar num sentido
mais humanitário as instruções em vigor, ou a conceder-lhe uma
transferência para um posto em que não estivesse sujeito a essa tortura
moral. Não encontro porém nos autos indicação alguma de que o
Arguido tenha solicitado nem uma nem outra coisa. No seu ofício de 22
de Janeiro reconhece que praticou um erro e parece resolvido a não o
repetir. Mas reincide e torna a apresentar a mesma justificação.
O Snr. Francisco de Oliveira Calheiros no seu depoimento, fl. 120,
evoca, com muito realismo, a tragédia que foi o êxodo dos fugitivos
diante do exército invasor, e pondera judiciosamente que “para resistir
às súplicas e implorações de tantos desgraçados apavorados com a
aproximação do invasor e ao justa medo do campo de concentração
ou, pior ainda, do fuzilamento, se requeria uma coragem moral pouco
banal (fl. 126).
Esta atmosfera de pânico constitui, de facto, uma circunstância
atenuante para os actos praticados pelo Arguido no mês de Junho, e
porventura para aqueles que praticou na segunda metade do mês de
Maio. – Mas, infelizmente, os actos praticados neste período não são
mais do que a repetição ou o prolongamento de um procedimento que
já vinha de longe, e para o qual não se pode invocar a mesma atenuante.
Muito antes de 15 de Maio já tinha havido infracção e reincidência.

www.vidaspoupadas.idiplomatico.pt

3

Vidas Poupadas
A acção de três diplomatas portugueses na II Guerra Mundial
Quaisquer que sejam as intenções atribuíveis ao Arguido, e as
atenuantes admitidas em seu favor, o que se verifica em contestação
possível é que quando as instruções do Ministério não se harmonizam
com o seu critério pessoal, o Snr. Aristides de Sousa Mendes sobrepõe
invariavelmente o seu critério pessoal ao do Ministério. Isto afigura-seme grave.
-------------------------Não menos grave é a falsificação de escritos praticada em 30 de
Maio de 1940 em benefício dos cônjuges Miny. O Arguido não contesta
o acto e pretende justificá-lo, como as suas desobediências, com
considerações de humanitarismo.
Não é ao Conselho do Ministério que compete apreciar o grau de
culpabilidade envolvido num acto desta natureza. – Mas cumpre-lhe
registar:
1.º ) que os impulsos sentimentais do Snr. Aristides de Sousa
Mendes são de ordem que “actuam no seu espírito como razões de
força maior” e o induzem somente a infringir ordens expressas deste
Ministério, como ainda a praticar actos da alçada do código penal;
2.º) que o Arguido é tão falho de critério que, passados meses, e
já subtraído às influências do meio em que o acto foi praticado, não
hesita em sustentar (na sua contestação a fls. 108 e seguintes) que, o
seu acto dadas as circunstâncias em que foi praticado, não é culposo,
mas pelo contrário meritório e louvável.
-------------------------Resta-me apreciar a última arguição constante dos autos: o
abandono de lugar.
Prova-se que, no dia 18 ou 19 de Junho, o Arguido compareceu
inesperadamente no Consulado em Bayonne – a mais de 200
quilómetros de distância. Para explicar esta deslocação afirma o
Arguido que nos dias anteriores o Snr. Faria Machado apelara para a
sua intervenção, e “pensei ser meu dever estrito naquela conjuntura
excepcionalmente grave, ir em pessoa a Bayonne responder ao apelo do
meu colega” (fl. 104). Mas os depoimentos das testemunhas ouvidas são
concordes em afirmar que, ao apresentar-se no Consulado em Bayonne
o Arguido declarou que vinha com o fim de comunicar ao Snr. Faria
Machado as novas instruções que recebera em matéria de vistos.
Fosse qual fosse o verdadeiro intuito do Arguido ao deslocar-se
a Baiona, entendo que andou mal desamparando “em conjuntura
excepcionalmente grave” o Consulado em Bordéus que estava a seu
cargo, para intrometer-se no expediente de um Consulado a cargo de
outrem. – Não julgo porém que esta deslocação deva considerar-se
como abandono de lugar porque o Arguido nunca abandonou o serviço, e
foi por assunto de serviço que, embora mal inspirado, se dirigiu a Baiona.
O desamparo do Consulado em Bordéus representa a meu ver um
erro de ofício, que desabona a competência profissional do funcionário
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e merece repreensão, mas não constitui propriamente uma culpa
merecedora de pesado castigo.
-------------------------Resumindo agora as minhas apreciações às várias culpas formuladas
contra o Arguido, direi:
que não considero provada a culpa de concussão
que considero censurável o facto do Arguido ter-se ausentado do
Consulado em Bordéus, não me parecendo porém que tenha havido
abandono de lugar
que considero muito grave a série de actos de desobediência que,
apesar de sucessivas repreens6es, se verificam de Novembro de 1939 a
fins de Junho de 1940
que em meu entender a falsificação de escritos praticada em 30 de
Maio excede a alçada deste Conselho.
-------------------------No seu relatório, fl. 144, o instrutor do processo considera provadas
duas circunstâncias agravantes: a premeditação e a acumulação de
infracções, mas entende que estas agravantes são compensadas
por três atenuantes: o bom comportamento profissional anterior, a
confissão espontânea das infracções, e os relevantes serviços pelos
quais foi louvado por Despacho de 14 de Julho de 1935.
Discordo do Inspector no que respeita a estas atenuantes.
No que toca ao bom comportamento profissional anterior há que
observar ser este o 4º processo disciplinar movido contra o Arguido:
um em Junho de 1935, por motivo de certas declarações públicas
proferidas por ocasião da inauguração do pavilhão português na
Exposição de Bruxelas (vai apenso mas esta truncado); outro instaurado
por despacho de 26-7-1935 por irregularidades na contabilidade
consular. Neste segundo processo as acusações foram dadas como
provadas e motivaram por parte do Instrutor do Processo uma
proposta para a aplicação de uma pena de repreensão.
Um terceiro processo foi-lhe instaurado por despacho de 5 de
Janeiro de 1938, por se ter ausentado do seu posto (Antuérpia) e
ter vindo a Portugal sem licença e sem o conhecimento quer deste
Ministério quer da Legação em Bruxelas. A culpa foi dada como
provada.
Há notícia de mais um processo disciplinar de que foi instrutor o Dr.
Francisco António Correia. Não vem apenso mas consta dos autos (fl. 91).
Figura também nos autos (fl. 90) uma lista bastante longa de
repreensões e censuras que lhe foram dirigidas nos anos de 1937 a 1939.
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Em contraposição consta apenas dos mesmos autos um despacho
de louvor “pelos serviços prestados por ocasião da Exposição
Internacional de Antuérpia”.
Nestas condições não me parece que o Arguido possa beneficiar
nem do bom comportamento anterior nem de “relevantes serviços”.
Quanto à “confissão espontânea das infracções”, não vejo que
o Arguido reconheça sequer que houve infracções. Nega todas as
acusações que não vêm documentalmente comprovadas, e com
respeito àquelas que vêm irrefutavelmente documentadas nega que
elas constituam infracções puníveis, e chega a transformá-las em títulos
altamente abonatórios do seu carácter e da sua personalidade moral.
Veja-se a conclusão da sua réplica às notas de culpa (a fls. 109
e 109v.). Glorifica-se por ter procedido assim. Vejam-se ainda os
documentos que a seu pedido são apensos ao processo (a fls. 115 e
141). O Snr. Aristides de Sousa Mendes não confessa infracções: alardeia
serviços que o tornam digno de louvores.
Esta inconsciência do Arguido, a sua falta de critério, a sua
incompreensão das suas responsabilidades no serviço público e da sua
própria razão de ser como funcionário é que, a meu ver, constituem a
feição mais impressionante e confrangedora deste processo disciplinar.
O Arguido tem 55 anos de idade e 30 anos de carreira. Não é nesta
idade e depois de tantos anos de serviço que se muda de mentalidade e
de procedimento.
No estudo que fiz deste processo impressionou-me particularmente
o verificar (fl. 90) que já em 1917 foi o Arguido repreendido por se ter
ausentado do seu posto (Zanzibar) sem o conhecimento da Secretaria
nem da Legação em Londres; e que 21 anos mais tarde, em Janeiro de
1938, lhe foi instaurado um processo disciplinar precisamente pelo
mesmo motivo: por se ter ausentado do seu posto (Antuérpia) sem
conhecimento nem da Secretaria nem da Legação em Bruxelas.
Na defesa agora apresentada pelo Arguido não se revela nem
arrependimento nem propósito de emenda: apenas incompreensão
e jactância. Qualquer que seja o castigo que se lhe aplique, estou
persuadido de que o Snr. Aristides de Sousa Mendes considera-lo-á
imerecido, e continuará a actuar como sempre actuou e a ser o que
sempre foi. Depois de cuidadosamente examinado o processo, julgo o
Arguido insusceptível de compenetrar-se de que a aceitação do cargo
e dos vencimentos que o Estado lhe dá envolve para ele a obrigação
inelutável de proceder em estrita conformidade com as ordens que
recebe.
Por ser esta a minha convicção, dificilmente poderei, dada
a incapacidade profissional do Arguido, subscrever, como vogal
do Conselho deste Ministério, alguma futura proposta para a sua
colocação num consulado geral ou mesmo num consulado de primeira
classe.
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Nestes termos, e cingindo-me às infracções de carácter disciplinar:
considerando que o art.º 18,º do Regulamento Disciplinar de 22
de Fevereiro de 1933, estabelece que as “desobediências às ordens
superiores em objecto de serviço” são aplicáveis às penas dos n.ºs 5 a
8 do artigo 6º;
e considerando que, o art.º 21º do mesmo Regulamento prescreve
que a acumulação de infracções e a reincidência determinam a
aplicação de pena superior à da infracção mais grave”;
sou de parecer que a qualquer das desobediências mencionadas sob
os n.ºs 2, 3 e 4 (fl. 2 do presente Relat6rio) corresponde à penalidade
prevista no n.º 8 do citado artigo 18 do Regulamento Disciplinar;
e que em razão da acumulação de infracções e da reincidência
o Arguido está incurso na penalidade constante do n.º 9 do mesmo
artigo: Regresso à categoria imediatamente inferior.
Lisboa, 19 de Outubro de 1940
a) Tovar
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