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AD Exm.o. Snr. Dr. Presidente do Conselho Nacional 

O Bano o Comeroial do Estado de s.Paulo, am seu m.emorandum de lO de abril con-ente, 
, 

alegando atos de indieiplina do requerente, resolYVU aumariamsnte exonera-lo do seu 

oargo. 

Diz o Regulamento baixado oom o Deoreto 54, e 12 de setembro de 1934, do Governo 

Federal, t1n. seu titulo fl, artigo 94, o aeguintea 

"Art.9~ O empregado cpe :rôr a.ou!ado de ,tal ta ~ra.ve poder~ ser 
"desde logo suspenso de suas f'unQoes, ate deoisao final do inque
'1rito de que trata o art.aeguinte, si mtes desta ser prof'efida 
11nâ'o ooorrer a sua volta 10 serviqo ou defini ti "ftl di8pensa elo 81\• 

"prego, por aoÔrdo coa o empregador.'-' 

Por aÍ •• vê q~ o Banco oitado exorbitou te suas atribuiqÕes legais, exonerando 

o funo:Lonario abaixo assinado, quanclo ele poderia. qua:alo muito auspend.e-lo, abrindo 
, 

logo em s eguifa o competente in<p eri to a.d.mi.ni stra ti vo, oomo taxa ti vament e preoei tua 

o dispositivo de lei oita.do. Tendo-se, pois, em vista. que essa. atitude do Banco Co-

, -meroial do Estado de S.Paulo wm ferir direta e inaof'ismavelmente, nao somente os 
, 

interesses do petioionario, mas tambem o texto da. lei, •a o presente para requerer 

a. esse colando Conselho que se dif!ille determinar a. imediata reconduQÃo do abaixo &1-

ainado a.o axercioio a• sua.a f'unQÕes na.quele estabelecimento de orediw, para que 

não seja interrompido no ~m dos clireitos que a Legislação Cb 'lrabalho io Brasil 
, 

lhe confere. 

Por SmR DE JUS TI QA, 

o n 1.• ecção N. T. 

~ f1 P. def'er~yo:~~ / .# 7 J r 
_/v'' ~o.?~~~~~.// 
~ ~/ __ _./,_:_ ~ ' 2_4- - f - JÕ 

Carteira Profissi~ 
----------------~~ 
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25 Abril 5 

Exmo. Se. Dr. J.M. Whitaker, 

M.D.Director Superintendente do Banco Commercial do Estado 

de S~o Paulo. 

Accusando o recebimento do telegramma nQ 

20.426, 41 24 de Abril corrente, de ordem do Sr. Presi

dente communico a v. Exa. q~e os inqueritos para apura

ção de falta grave de empregado devem obedecer ás instruo 

çOes. approvadas pelo Conselho Nacional do Tr balho por a~ 

cordão de 8 de Março de 1934, das quaes seguem inclusos 

dois exemplares, não sendo caso, pois, de desigmação de DB_ 

pector de Previdencia para acompanhar o processo. 

Attenciosas saudações. 

No impedimento do Director Geral. 

~/ 

·, ~~~~. ~/~ff 

/f/~~~ 



INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS BANCA d 
... A v e n i d a R i o 8 r a n c o , 111/115 - T E L . 2 3 - 2 5 8 4 

-'~r-· R I O D E J A N E I R O 

Rio de Janeiro, 28 de Abril de 

Exrno . Snr . 

Director do G::1binete . 

'I1enho a honra de a c cus ar o recebimento 

ficios protocollad.os sob n~ G .45b e 6 .487 , ambos do Syndica to dos 

Bancarias de São Paulo e referentes a demissão do associado desse 

Syndicato, Snr . Alvaro Cecchi1o, levada a effeito pelo I3anco Com

marcial do Estado de São Paulo, onde trabalhava o dito associado . 

Assi1n fazendo,peço venia para encaminhar novamente a esse Gabine -

te os offj cios recebidos d.e vez que em se tratando de ma teria per-
, 

tinente a estabilidade dos empregados em estabelecimentos banca-

rios acha- se o seu conhecimento affecto ao Conselho Naciona do 
J 

Trabalho, ex- vi ao ilisposto nos arts . 95 e 97 a.o Regulamento bai 

xado com o Dec . 54 de 12 de Setembro de 1934 . 

Data venia sugiro sejam presentes os officios 

ao Conselho Nacional do Trabalho, afim de que sejam toma-

as providencias ureentes que o caso requer . 

Reitero a V. Ex . os protestos da minha subida 

e distincta consideração . 
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RUA 15 OE 

Exr o. Snr. Dr. 1 
"JNISTHO DO TRABALHy IN 
RIO DE J rEIRO 

· FÓNE, !2·3355 

tificado pela nos~a 
Á.tos ocorridos. 

telegrama de 10 do corrente, ra
dia, vimos es1or a V. Excia. os 

Como já deve ser do conhecinento 
"éz da im rensa, os anc~rios estão no o 1en o fazendo 

el nos· a terceirq Car anha do Salar·o MiniMo, do que resu 
mente grande enttsiasmo da c asse, que se utiliz de todos 
legais para a pro1agancta necessaria. 

os 
• • 

Em virtude disso~ no di~ a do corrente, o ~nr . Con
tador do lance Comercia Jos~ Geraldo ~ioi a cl ·ou o snr. Pascal D 
Guercio l'etto, seu subordinado, que é , ecretarlo Geral deste Sindicato, ... 
e pret nde que esse prohiJ i ss€'! aos set .... col g s a contin1 arao da propa-
g<uda que ve1 sendo fe ta se1· prejuizo, quer da disciplina, uer do e~ , ... 
v ços nternos, n o que atP n.quele no ento nen una ro ibiçao a respei-
to pnr ira da onta ori2. O func onario Del Guerc!o respo deu ao snr . 
Contador que não oodia a sol1ttamente atende-lo, já porq e não sabia q aes 
os cole0as , ue fn~i m pro1aga9da, -~porque n~o tinha o ere para isso, 
o que ali a z somente comp tia a Contadoria, direta ente aos funcionarias . 

de c ue es t v 

chino del gado 
dor, fi ov c·o 
ir tor Su er 

do acto. Nao 

Em seguid~ fo o snr . Del G ercio Netto notific do 
sus enso por rinta dias. 

Depo·s de um entendi ento entre o Snr. lvaro Cec-
por este S dica o para tratar da questão, e o snr. Conta

i • o que o snr. el Guercio Netto se dirinis~e ao nr. 
tendente, pleiteando e gr ' o de rec rso a reconsideração 

ni atendido. 

Nnrn rosos colegas, revel tados ela injustiça so
frida pelo Secretario Geral do Sind CRto, consfderando que era essa ~ s~ 
gun a v z qu aquele banco feria os d!rPitos legais, assegur os rela 
lei Sind cnl para a 1 vre administracao os Sindic tos de elas e, pelos 
empreg dos, resolverei. ue no · a se uinte, 10 o corrr> te, ela manh '"' , 
fosse um qrande comis ao, como d~ fato i, postar-se ~ orta de entra
d dos f ncionarios daquele Banco e, explic ndo aos mesno a .... ocorre~ 
cias da vespera, soli itass deles sol"dar ' edRd , erm necendo na 
de entrada, ant s da ora do evre len ~, em.uanto u a conissio, ten~o 
frente o Consu tor uridico do Sindicato,·fosse se entender com o D r-
tor Su~ erintend nte ra solucjono.r an tos mente o Incidente . . .. 

Estava s 
descrito, quando, pr cisa ente " 

ver i fi c ando nortlal ent 
s nove horas e cuinze I 

o.,f ctop c a 
h11 o~ ( or anto 

.. 

(con . ) 



15 minutos antes da abertura do ex edicnte) ao estar o cole a Cec hi o 
ex 1 cando a o tros colegas 10r ue estes~ vi8,· d r sua sol darie ade, 
surgiu ino1 inndamente o contador snr. Jose l 1 e raldo Gioiosa que, em ati
tude a.ressiva (co f0rme testernunho o arda Civ 1 que no momento n
terveio) pretendeu desacat8r fisica. nte a Ceccl ino, con o int.u to de 
forçar a entrcda dos colenes a quem Cccchino falava, atitude e sa, q e 
nio ~e cons,~ou plenaiDente dada a interferencia dos coleg s circunstan
tes. 

Em seguida foi o snr. Alvaro Ceccl ino noti
ficado por escri1 to, de cue estava exonerado dos servi os do Banco 11 por 
~ctos reiterados de indici 1 n., cul inando em acto qrave e insubord na
çio" alegaçio essa que carece de funda e t o, por quanto a rimeira supo~ 
ta insubordin çio que s teria verificado, est~ sendo o~jeto e um prp

cesso de justiça do Trabalho, que corre 1elo Depart 1 ente Estadual do l 
a o. 

Conquanto sejam a sus ensão de Del Guercio 
Netto e exoneraç~o de Cecchino, ura arhitrRri dade do R~nco Comercial 
contra esses nossos associa os pe la simples coordenRcão dos factos, pa
tentea-se claro e inso phisrnavPlrJente ma campanha sis e atlca e insidio
sa contra ura organisaç~o de classe dos trabalhadores,! galme te reconh~ 
cida por essa Secretaria de Esta o, de que v. Excia. é titular, e ais 

ainda fazer abortar uma Campanha, ue hoje faz v brar toda a clas~e an
caria brasileira po r meios, como se vê, poucos lisongeiros. 

E'de se notar, senhor Ministro , cue o Sala-, -rio llinimo e uma reiv'ndicaçao justa e legalmente defendida, assim como 
defendem seu Salario 'inimo, as classes arr.tt as o funcionalismo pul:>li
co brasileiro. 

No exposto se vê que o Banco Comercial não 
1retende outra coisa senão crear casos e victimas pela sua ortodoxa má 
vontade eM cumpr-ir as leis. 

Este Sindicato não espera outra coisa do 
que a ralavra de Justiça do Trabalho, que deve fazer sentir a sua sobe
rania nesta questao em que o Sindicato empenha todo seu valor. 

IN ICATO DO 

I 

ULl t-v 

f 
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CIRQ!JLAR at 8/15! 

toe, 12 de abril 4 1935 
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ra o devido oonheo nto de vv. ciae. tl"Ul8111t •lha• o teor do tele• 

blmos de eDdereçar a• 

.. p PUH,, • P oio o gro • Petrcfpol1e -

o ai 

eeão nro Oeoohino membro oon o ooneultiTO indioato rio e 

ao C 

Toaeenoia oontra t--.nha iDJuetig Dr.JoM ria it oker, ra 

diatae prondano • Mntido eer reepeitada legielação t balhieta a adainietra 
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• int do 

Instituto poeent doria • ft1081 rioe a dando la publ.ioi •• Attenoioeae 
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irimir ena "fitando oontlioto. 

Att noio 
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L. RODRIGUES DE BRITTO 
ADVOGADO 

EDIFICIO SAO FRANCISCO 

Avenida Rio Branco, 91 - s.• andar. Sala 13 
Telephone 3 - 4295 
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BRASI L 

Esta~o ~~ São Paulo Comarca ~a Capital 
PSN. 

3.0 Tabellicro- Dr. Francisco de lllmeida San1paio 
RUA TRES DE DEZEMBRO, 6 4 - a ntigo 16-B (CASA PALMARES) 

ANTIGA RU A BOA VISTA 

TELEPHO N E, 2-2703 

Livro 330 f/ .. 133 FRIMEIRO TRASLADO 
Pt~o uPTt no BPiSTf'iNTE Que 11z... .ALVARO. CECCHINO.- . .. .... . ............. . 

S11IB11M QURNTOS ST PUBLICO INSTR.UM NTO D PR.OCUR71Çf'i0 B11ST11NTE virem, qne no 

anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo, de mil novecentos e lrinta ......... Jt .. .5 ........... aos _____ ... 3..Q ...... . 
dias do mez de ........... Ab.r 11 ............................. n'esta cidade de S. Pauto, apitai do Estado do mesmo nome, da 

R.epublica dos stod s Unidos do Brasil, em meu cartorio, perante mim Tabellião comparece ... U.. .. ..................... . 
corno outorgante .... Al:var.o .. CeGÇ.b..i..n.Q ·I P .. :r.ª§1.l.(31f..O ,. ..... ~lPr ... ,ç,ªsado I be.n-
9.ªr.Jg.l ..... 9om1 .. çil1ado. p.e.~tª- Cª.Pf.t..ª .~, ...... .. . ... ... . ... -· ............... . 

..... .... ......... ... ····· .... ...... .. . .. ........... . 
reconhe ido pelo ...................... proprio .. ... 9 e ... rnJm. ... e ... . . . das testemunhas alxlixo assiçpwdas, 

perante c1s quaes, por elle .... .. ............... outorgante ......................... me foi dito que, por este publico instrumento c na 

melhor forma de direito, nomeav" . . ...... e constituia .................. Por seu ..................... bastante .. .. ................ procurador ............. . 

ª9 .. ..ll..R ...... .LE.TELS.A ... R.ODRIGU.Ej.S ...... DE .... BRITT.O., ... br.as.i.l.eir.o , mai.o.r , ... . ca-
E?.ªgQ .. , ..... G.9.IT.l ..... ~.ê .G.:r1p:tor 10 ·ª .Aveniõ.a Ri.o .... Bra.nc.o. . 911. na Capital 
Feder~..l. , . CQ.ID .amplO$. e g~ra..e.~ .PO.õªre~ .. Para o .... .toro em .g.er.al 1 

e ... e~p.ecJalme.~te .. Para a Ju.stiça .d.Q r_frabª-lho .:, na Capital Fe
d~r~l, .para . O.ef end,er os . dir.ai.tos do outorgante em quaesquer 
acçoes em q 1:1~ .. o m~sn.1p t1g~r..~ .... çQ.m9 ..... Pª-:r:te ... .i.nta.r .es.s.ada.1 .. acom~ 
panl1ar o recurso apre~ent~.g9 .. pelo O\l~.organ.:t~ ao Conselho 
Nacional do Trabalho seguindo o processo em quaesquer ins-. .... .. . ' .. ,. .. .. ' ............ 1. ....... ....... .... ... .. ..... - .. 

tancias ate . final Ju~~a.m~:n~Q.J. ..... 9Ç>:m .os recursos. ... de embargos, 
aggravos e appelaçoes 1 1nquerindo reinque.r~~do. , repe_rgun-.. .. . . . ............................................. - ... ... 1 ... .. 
tando testemunhas, apresentar e contestar prova.s, dar de . ... .. .. ... .. .. ........ .. , ... . 
suspeito, transigir em juizo e fora delle requerer alle.~ . .... ....... ....... ....... .. - .. ......... .... .. ............ .. .... ... .. I . I 

gar e emfim fazer tudo P.3-ra o cowpletQ .. oesempe..nho dos po
d.ere .. ~ que lhe são copf~,r.Jdos ~ f?..ubst,abelecer . - - --------- .. - - - - - ~ ~ - - ~ ~ - - - - - - - ~ - - ~ - - - - - - -



fio ............. qtta ............. clisse .............. ell .............. outorgante .............. concedia .............. Poderes para comparecer em qualquer juízo 
ou tribunal e ahi defender o seu direito e justiça, propondo contra quem quer que seja acção summaria, ordinarkt 
ou executiva e defendendo .............. nas que lhe .............. forem propostas; offerecendo qualquer genero de prova, 
inquerindo e reinquerindo, repcrguntando e contradictando testemunhas; offerecendo documentos; dando de 
suspeito a quem llt'o fõr i requerendo qualquer deligencia ou medida assecuratoria de seus direitos, taes como: 
arrestos, embargos, sequestras, vistorias e depositas, requerendo, prom vendo e acompanhando todos s termos 
de partilhas amigaveis e inventarias judiciaes, tanto no juizo do civil com no de orphãos, pondo termo a 
qualquer demanda por accordo amigavel, recebendo e dando o que em toes accordos se estipular. Poderá 
tombem requerer fallencius e n'estas votar para os cargos de depositarias e administradores pró ou contra con-
cordatas. Concede ..................... mais poderes especiaes e illimitados para tratar de onciliações perante os juizes de 
Paz e ahi transigir ou não, e lambem para fazer louvações, desistencias, transacções, licitações, impugnações, 
para prestar qualquer licito juramento, e fazel -o prestar a quem convier; executar sentenças e despachos, 
appellar, aggravar, e embargar, e manifestar o recurso de revista i fazer segttir toes recursos e arrazoai-os na 
superior instando, offerecer artigos de preferencio, intervir em qualquer acção ou execução como iuteressado 
directo ou indirecto e ratificando processados. Finalmente concede.................... poderes aincla especiaes para 
substabelecer os poderes d'esta em quem convier e os substabelecidos em outros e revogai-os, seguindo estes e 
aquelles suas cartas de ordens, que sendo preciso, serão consideradas corno parte integrante deste instrumento. 
e tudo quanto assim fôr feito por seu dito procurador e substabelecido, promette ..................... havcr por firme c valioso 
e para si reserva toda nova citação. E de como assim o dissc ..................... e dou fé. Lavrei este que me pedi .................. . 

~-dque s:n:~ã1~~0Ân~1o'i11oroPist~~i ...... é .... L~om o 1d~mst1 v~lra ásN~1u))éFn tamiJíeu~i 
t o e q ... .. . ... .......... ................ . ........................................ Yr. ...................................................................................... J ................... . 

conh~_ç_ldos ... e desta Capital. Eu, F.'ranci.sco de A.l:me.td~ Samp:~.io, 
3.2. tabellião, .. a . subscrevi. (a.a.): Alvaro Cecchlno.- Antonio 
Pistori.- Lauro da Silveira Neubern.~ .Sellaõa .. com ume. .. e..$tam
p1lha federal no valor de 2$000 mais. a .. taxa de ed.ucaç.ão ... e sau
de, .devidamente. inutilizadas.- Nada mais •. - Trasladada e.m .. se
guida •. ~ Eu , Manoel Oscar de Araujo S1lva, .... Off.lc1.al ... Mai.or , ..... o 
subscrevo .e assigno. em .. p 1 

Em testerrrunh,o 
~-

;;~~-~~ .. ~ ... s~i~·~::::::::::::·::::: .. : .. 9.·~·4·Q.çY:::::. ··· ···· ......... ·· · ..... .. 
Estctda .... ........................... $ ................... . 

Conducção . .. ........................ $ ................... . 

j 
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-Sao Paulo, 10 de ~i o de 1935 

Ilmo. Sr. Presidente do Conselho 

RIO DE JANEJR O 

Attenciosas saudaçÕes. 

Para os effeitoa legaes, oommunico a v.s. que o 
ar. AlvE!ro Cecchino, ,empregado do Banco Commercia 1 do Esta
do de Sao P9 ulo, esta sendo pt'oceasado por faltas graves 
por elle commettida s no mesmo Banco. 

, 
Na forma regulameutar, foi expedido o competente 

instrumento para sua !ntimaçao e apresentado ao mesmo pelo 
Secretario da Commiasáo Apuradora, negando-se o citado sr. 
Alvaro Cec~ino a lançar o seu SCIENTE no dito instrumento 
de intimaçao. 

Em vista disso, levo esse facto ao conhecimento 
de v.s. para todos os legaes,effeitoa. Para seu completo 
conhecimento e gQverno, incluo copia do mencionado instru
mento de intimaçao, no qual, alem da articulaçao dos factos 
e,rol das testemunhas, consta que o ~nicio do inquerjtoN~s
ta marra~o para o dia 17 deste mez, as 14 qoras, no salao 
de reuniao dos accionistas do dito Banco , a Rua 15 de Novem
bro n° 50, nesta cidade . 

_ Apresento a v.s. os meus protestos de elevada 
consideraçao. 

} L . . ~~ ~=~ lf/.1 ,-: 

.,,. ·"de~···· .... .... .. !/r/k. ~:.. . 
Jfk..~·· ... t À 11 1 • ,secçao 

___. . ··········~ UI\N M • 
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• TO DE INTI ÇÃO.- Por este instr ento de intimação 

por tm secretario lavrado nesta data de 6 de to de 1935 e 

assignado pelo presidente da commtssão apuradora de !altas 

graves attribu1das, na portaria abaixo transcr1pta, pelo em

pregador Banco Commercial do Estado de s-o Paulo ao seu em

pre do Alvaro Cecchino, lnttmo ao dito empregado Alvaro Cec

chino para comparecer no dia 17 do mez presente, ás 14 horas, 
~ ~ , -

no salao de reunioes dos acc1on1stas do dito Banco, a rua 15 

de r ovembro n 50, esta cidade, a ahi ser qualificado, inter

rogado, responder e acomp nhar a todos os termos de um inque

rito administrativo, para os fins legaes e constantes da dita 

portaria e previsto no decreto n° 54 de 12 de Setembro de 19'4 
e nas instruoções expedidas em data de 5 de Junho de 19'' pelo 

Dapartamento acionai do Trabalho. O empregado citado Alvaro 
, 

Cecch1no podara fazer-se acompanhar de seu advogado ou ser as-

sistido pelo advogado ou representante do sybdicato a que per

tencer. Em seguida., no mesmo d1a, hora. e local, aci a designa

dos prestarão seus depoimentos as testemunhas offerec1das pelo 

Banco regador. As tal tas a apurar e os nomes destas teste-

munhas constam da portaria adeante tr nscripta, a qual fica 

fazendo parte integrante deste instrumento. P o R T A R I A -

S.Paulo, 2 de 1o de 1955. A Director1a do BMCO CO CIAL 

DO STADO DE SÃO PAULO, representada por seu Director Superin

tendente, considerando que o tuncctonario Sr. ALVARO CECCHINO 

tem commettido •actos reiterados de indisciplina", tornando

se, ainda ultimamente, culpado de "acto grave de insubordina

ção", resolve instaurar contra o me o 1nquer1to administrati

vo, co funãru ento na letra ) do art. 93 e de aecordo com os 

arts. 94 e seguintes ~o Dec. 54 de 12 de Setembro de 1934, o-



b d o1d e as rormal1dade das tnstru~ções do ca SELHO NACIO

NAL 00 TRABALHO, de 5 de j nho de 19'3. este inquer1 to pro-

var-se-á o seguinte: 1} ue Alvaro Ceoch1no to1 removido em 
" Junho de 1931 de P1raju, onde exercia, na respectiva agencia, 

o cargo de contador, 'POr d dicar-se a corretagens de seguros 
,. , 

de cone1gnaço s de cafe, em contrario ao Regulamento do Ban-

co á dete inações de circulares da D1rector1a; 2) que, re-

movido para Cruz 1ro, reincidiu na ma falta, fazendo al s 

dessas ~e oc1os de parceria co o Gerente, f lias demittido 

pouco t po depois, por. .tal ta grave co ettide.; ')· que .e Ju

lho de 1934 foi Alvaro Cecchino um dos promotores do ovimen-

to grevista dos bancar1os, chefiando, pessoalmente, 1 n1-
- , f.estaçao ubl1ca de desacato as portas do Banco, com ameaças 

e injuria ao funccionarios que se conservara fieis aos seus 

dever s; 4) que demittido por este facto, em 6 de Julho, foi , 
... 

entretanto, como prova de tolero.nc1a e boa vontade da. Directo.,. 

ria, reintegrado em lO do # -esmo mez, ja ntao c as va:ntagens 

da esta 111dade no cargo, conferidas pelo Dec. de 9 de Julho, 

isto é, do di anterior; 5) que apesar de ter., então, exponta

neamente, prom~tt1do corrigir-e , aff1rmando que o Banco não 
...,; 

ter motlvos p a ~repender-se de sua moderaça , quinze di-

as depois era suspenso, por dez dia~, e virtude de publicação 

no "DI I POPULAR", de uma carta desrespeitosa á Director1a 

do Banco de que ~ra. tuncc1onar1o; 6) que em 2' de Fevereiro 

d 1935 envolvia-se em nova gréve, desta vez de protesto con

tra a Lei de Segurança, deixando de comparecer ao erviço com 

outros cinco companheiros; 7) que na manhã de lO do corrente 

ez, junto á orta dos r.undos do Banco • na Rua BÔa Vista, 1n-
, " citou, de novo, a greve e iata .aos ~eus collega , em ~ignal 



,· de protesto contra pens-o regul entar do Sr. Paschoal 

Del Guercio Netto, procurando impedir a entrada. de !uncc1o a

rios q chegav ; 8) que, alem disto, no e o d a, hora e 

local, tentou ag edir p ic ente o Contador o Banco, Sr. 

Geraldo Giotosa, qu ndo este, tomando conh cimento de taes ta

ctos, procurava impedir esta evidente coação a t ccionarios 

~ q e desejav trabalhar; 9) que, oral e at ri ente, tor

nou-e responsavel pela publicação d artigo , ~t1c1as, no

tas d bolet n , otrend ndo a seus superiores e procurando 

tornal-o odiosos aos seus colleg s e co panhe1ro • es ra-

ctó s ndo, como são cto reiterados de 1nd1sc1pl1na' e "a

cto grave de insu ordinação" constitue "!alta gr v " d !l
varo Cacchino, justificando, portanto, a sua exoneração. Ten-

.o sido elle, de !acto, e oner do, não om caracter de!in1t1-

vo, mao1 per desag avo moral, rica por sta portaria conver-
.. ~ ., 

tida aquella pena na de spensao, at decisao do onselho 
, 

acional do Trabalho, depois do .1nquerito que, alias, desde 

logo a Directoria protestou instaurar. Determina, pois, a D1-

rector1a. do BANCO CO CIAL DO ESTADO D SÃ: PAULú, por seu 

D1rector Superintendente, que se i taure ao d ~ido 1nquer1-

to, eando ar 1 t1m uma co is ã co po ta do Srs. r. 

Adolpho Grett Borba, residente, d do at Fo seca, 

v1ce-pres1dent , e Octav!o Ferraz Junior, secr tar1o. A Com-
... , 

m1s ~ao devera proceder a conto idade do dispositivo do De-

creto e tnstrucções atraz nencionadas, fazendo notificar o Sr. 

Alvaro Cecchino, a!!m de que comp raça pessoa ente, ou devi

damente representad?, a todos os t r mos do 1 querito. Dire-· 

ctoria prot sta pelo depoimento passo 1 de Alvaro Cecchino, 

e off'erece o rol das test unhas abaixo: T STE . liAS: 1) An-

Mod. 201-1.000.11-935-A. T. 



to !oS res da 1lva- Guarda Civil n° 1.198 da 2a. D.S.T.; 

2) João Lopes - Guarda Civil n° 1.196 a 2a. D.S.T.; ;) Harol

do tte1, funccionario do Banco Coi ercial; 4) Aldebaran Al

v s, runccionar1o do Ba co Co 1ercial; 5) Luiz oura Moraes , 

!unccionar1o do Banco Co ercial; 6) 1oel AZeve o Junior, 

tunccio rio do anco Comrnercial; 7) José Coe Pedro o, func

c1onar1o do Banco Co1Illl ercial; O D rector Superintendente -(a) 

er. este instrumento de inti ção, feito e duas 

vía.e, o cit a 
, 

lançara o seu se :ie n te, datado e as ignado, e 

dando-e -lhe a ~egunda via na for regul entar; se o citado 
- ~ nao o !izer, certificara o facto o encarrega o a diligencia, 

para o in e legaes. Eu, Octavio F.erraz JW11or, secretario da. 

Co is ão Apuradora lavrei este instrun~nto que vae ass1gnado 

pelo pre !dente, dr. Adolpho Greff Borba, e ·por min1 rubricado 

e t s as folh s. 

São Paulo, 6 de 10 de 19;5. 

(a) Adolpho Grerr Borba - presidente. 

11 
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As conclusões deste processo 

plenamente os itens da portaria inicial. 

1. 11 SECÇÃO 

2.• SECÇÃO 

3! SECÇÃO 

CONTADORIA 

FISCALIZAÇÃO 

ENGENHARIA 

O Sr. Alvaro Cecch1no commetteu faltas 

graves e reiteradas. Foi suspenso duas vezes,fo1 d~ 

m1tt1do e foi readmitt1do; sua acção no Banco é d1ssol 

vente, sua permanenc1a tornou-se inconveniente. 

Nada mais resta á D1rector1a que apre

sentar este processo ao Conselho Nacional do Trabalho, 

confiante na sua pronunciação a respeito. 

S .Paulo, 3 de Julho ...de 1935 

Director Supte. 

Mod. 202-l.ooo-rV-34-A. T. 
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BANCARIO ALVARO CECCHINO 

EMPREGADOR - ... 
BANCO COMMERCIAL ID ESTADO DEu AO PAULO 

EMPREGADO ALVARO CECCHINO 

TERMO DE AUTUAÇÃO 

Aos seis dias do mez de Maio de mil novenen ~~s e trinta e cinco, 

nesta cidade de são Paulo, no salão de reunião dos accionistas do 

... , 
Banco Commercial do Estado de Sao Paulà , a rua ~uinze de Novembro 

numero cincoenta, autuo a portaria e a acta que se seguem. E, para 

constar, !aço este termo . Eu ,~ ---Lao ........... -...--. 

secretario, a escrevi . 

00-XI-!>34-A. TI 
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dJJanco ~MnmfJiaá/ d:. ?t'uãd:. ck ~ ~ud vr ~ 
PORTARI! / 

S.Paulo, 2 de Maio 1935 

A Directoria do BANCO COMMERCIAL DO EST DO 

DE S.PAULO, representada por seu Director Superintendente , 

considerando que o funccionario Sr.ALVARO C CCHINO tem com

mettido 11 actos reiterados de indisciplina ", tornando- se, 

ainda ultimamente, culpado de 11 acto grave de insubordina -

ção ", resolve instaurar contra o mesmo inquerito adminis

trativo, com fundamento na letra e) do art. 93 e de accordo 

· com os arts. 94 e seguintes do Dec. 54 de 12 de Setembro de 

' 1934, obedecidas as formalidades das instrucções do CONSELHO 

N CIONAL DO TRAB LHO, de 5 de Junho de 1933. 

Neste inquerito provar-se-á o seguinte : 

J 1) que Alvaro Cecchino foi re1novidÕ em Junho 

de 1931 de PirajÚ, onde exercia, na respectiva Agencia, o car

go de contador,por dedicar-se a corretagens de seguros e de 

consignações de café, em contrario ao Regulamento do Banco e 

ás determinações de circulares da Directoria ; 

J 2) que, removido para Cruzeiro, reincidiu na 

mesma falta, fazendo aleuns desses negocies de parceria com o 

Gerente, aliás demittido pouco tempo depois, por falta grave 

commettida ; J 3) que em Julho de 1934 foi lvaro Cecchino 

um dos promotores do movimento grevista dos bancarios, che

fiando, pessoalmente, uma manifestação publica de desacato 
, 
as portas do Banco, com ameaças e injurias aos funccionarios 

que se conservaram fieis aos seus deveres ; . 



4) que demittido por este facto, em 6 de Julho, 

foi, entretanto, como prova de tolerancia e bÔa vontade da 
~ -Directoria, reintegrado em lO do mesmo mez, ja entao com 

as vantagens da estabilidade no cargo, conferidos pelo Dec . 

de 9 de Julho, isto é, do dia anterior ; 

5) que apesar de ter, então, expontaneamente , 

promettido corrigir-se, affirmando que o Banco não teria 

motivos para arrepender-se de sua moderação, quinze dias 

depois era suspenso, por dez dias, em virtude de publica -

ção no 11 DIARIO POPULAR 11 
, de uma carta desrespeitosa á 

Directoria do Banco de que era funccionario ; 

6) que em 23 de Fevereiro de 1935 envolvia-se em 
~ 

nova greve, desta vez de protesto contra a Lei de Segurança, 

deixando Q.e comparecer ao serviço com outros cinco comp9-nhei-

ros ; . 
7) que na manhã de lO do mez de Abril, junto á por· · 

ta dos fundos do Banco, na Rua Bôa Vista, incitou, de novo , 

á greve 1mmediata aos seus collegas , em signal de protesto 

contra a suspensão regulamentar do Sr. Paschoal Del Guercio 

Netto, procurando impedir a entrada de funccionarios que che-

gavam; 
8) que, alem disto, no mesmo dia, hora e local,ten

tou aggredir physicamente o Contador do Banco, Sr. Geraldo 
.. 

Gioiosa, quando este, tomando conhecimento de taes factos,pro-· 

curava impedir esta evidente coação a funcclonarios que dese

javam trabalhar ; 

9) que, moral e materialmente, tornou-se responsavel 

pela publicação de artigos, noticias, notas e de boletins,o en

dendo a seus superiores e procurando tornal-os odiosos aos seus 

collegas e companheiros. 
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Taes factos sendo, como sao , 
11 actos re~radosa 

de indisciplina " e 11 acto grave de insubordinação 11
, consti

tuem"falta grave " de Alvaro Cecchino, justificando, portanto , 
... a sua exoneraçao . 

,.. 
Tendo sido elle, de facto, exonerado, nao em ca-

racter definitivo, mas, por desaggravo moral, fica por esta por

taria convertida aquella pena na de suspensão, até decisão do 

Conselho Nacional do Trabalho, depois do inquerito que, aliás , 

desde lÓgo a Directoria protestou instaurar . 

Determina, pois, a Directoria do BANCO CO~~RCIAL 

DO ESTADO DE SAO PAULO, por seu Director Superintendente, que se 

instaure ao devido inquerito, nomeando para tal fim wna commissão 

composta dos Srs Dr .Adolpho Greff Borba, presidente, Eduardo Pra

tas da Fonseca, vice-presidente , e Octavio Ferraz Junior, secre

tario . 
A Commissão deverá proceder na conformidade dos 

dispositivos do Decreto e Instrucções atraz mencionadas, fazendo 

notificar o Sr . Alvaro Cecchino, afim de que compareça pessoalmen

te, ou devidamente representado , a todos os termos do inquerito. 

A Directoria protesta pelo depoimento pessoal de 

Alvaro Cecchino, e offerece o rol das testemunhas abaixo : 

TESTEMUNHAS : 

1) Antonio Soares da Silva -
2 João Lopes 
3 Haroldo Mattei 

· 4 Aldebaran Alves 
5 Luiz Moura Moraes 
6 Manoel Azevedo Junior 
7 José Cosme Pedroso 

~od. 2Ul-l .OO!IrX·9S•· A. T. 

Guarda Civil no 1 .198 da 2a D.S .T. 
Guarda Civil no 1 .196 da 2a D.S. T. 
Funccionario do Banco Cornrnercial 

11 11 11 " 11 " 11 " 11 tr 11 11 

ll li 11 lt 

O Director Superintendente 

~'{v~ 
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ACTA DE INSTALLAÇÃO DA C0~~1ISSKO APURADORA.- Aos seis dias 

do me~ de Maio de 1935, no salão de reuniões dos accionis

tas do Banco Commercial do Estado de São Paulo, á rua 15 de 

Novembro nu 50, nesta cidade de São Paulo, presentes os srs. 

dr. Adolpho Graff Borba, Eduardo Prates da Fonseca e Octa

vio Ferraz Junior, foi tomado conhecimento de uma portaria 

da Directoria do Banco Commercial do ~stado de São Paulo,as

signada por seu Director Superintendente dr. José Maria Whi

taker e datada de 2 do corrente mez, determinando a abertu

ra de um inquerito àdministrativo para apuração de faltas 

, graves a.ttribuidas ao empregado do mesmo Banco sr. Alvaro 

Cecchino, e nomeand'o o primeiro dos presentes presidente da 

Commissão Apuradora, o segundo, vice presidente e o tercei

ro, seqretario. Assim ficou constituída esta commissão e 

estão installados os trabalhos do referido inquerito. Pelo 

secretario foi lida a mencionada portaria, que é do theor 

seguinte:- POR T A R I A - S.Paulo, 2 de Maio de 1935. 

Directoria do BANCO COM11ERCIAL DO ESTADO DE S.PAULO, repre

sentada por seu Director Superintendente, considerando que 

o funccionario Sr. ALVARO CECCHINO tem co®nettido actos 

reiterados de indisciplina", tornando-se, ainda ultimamente, 

culpado de "acto grave de insubordinação" , resolve instau

rar contra o mesmo inquerito administrativo, com fundamento 

na letra e) do art. 9.? e de accordo com os arts. 94 e seguin

tes do Dec. 54 de 12 de Setembro de 19.?4, obedecidas as for

malidades das instrucções do CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO, 

de 5 dà Junho de 1933. Neste inquerito provar-se-á o seguin

te: 1) que Alvaro Cecchino foi removido em Junho de 1931 de 

Pira jÚ, ond~. exercia, na respectiva. Agencie., o cargo de con-



tador, por dediear-se a corretagens ·de seguros e de . consigna

ções de café, em contrario ao Regulamento . do Banco e ás de

terminações de circulares da Directoria; 2) que, removido paT 

.ra Cruzeiro,- reincidiu na mesma falta, fazendo alguns desses 

negocios de .,. parceria com o Gerente, aliás demittido pouco ' 

tempo depois, .por falta grava commettida; ·7) que em Julho de 

15;4 foi Alvaro cecchino um dos promotores <lo··mov mento ·gre

vista dos oancarios, chefiando, pessoalmentê, uma manif.esta-.. 
tão publ1.ca de desacato ás p~rtas do Banco., com ameaçaà e 

injurias aos funccionarios que se conservaram !ieis aós seus 

deveres; 4) que demittido por este facto, em o de Julbo,foi, 
' ' entretanto, como prova de tolerancia e bôa vontade da Dire-

ctoria, reintegrado em 10 do mesmo mez, já então com as van

tagens da estabilidade no cargo, conferidos pelo Dec. de 9 

de Julho, isto é, do dia anterior; 5) que apesar de ter, en

tão, expontaneamente, promett..ido .corrigir-se, affirmando que 

o Banco não teria motivos par.a arrepender-se de sua modera

ção, quinze dias depois era suspenso, por dez dias, em vir

tude de publicação no "DIARIO POPULAR", de uma carta desres

peitosa á Directori.a do Banco de que era .funccionario; 6)que 

em 2? de Fevereiro de 19?5 envolvia-se em nova gréve, desta 

vez de protesto contra a Lei de Segurança, deixando de com

parecer ao serviço com outros cinco companheiros; 7) que na 

manhã de 10 .do corrente mez, junto á porta dos fundos do Ban

co, na Rua Bôa Vista, incitou, de novo, á gréve 1rrrnediata 

aos seus collegas, em signal de protesto contra a suspensão 

regulamentar do sr. Paschoal Del Guercio Netto, procurando 

impedir a entrada de funcfionarios que chegavam; 8) que, a

lem disto, no mesmo dia, hora e local, tentou aggredir phy-
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sicamente o Contador do Banco, Sr. Geraldo Gioiosa, quando 

este, tomando conhecimento de taes factos, procurava impedir 

esta evidente coação a funccionarios que desejayam trabalhar; 

9) que, moral. e materialmente, tornou-se responsavel pela 

publi cação de artigos, noticias, po:tas e boletins, offenden

do a seus superiores e procurando tornal-os odiosos aos seus 

collegas e companheiros. Taes factos sendo, como .são, "a

ctos reiterados de indisciplina• e "acto grave de insubordi

nação", constituem "falta grave" de Alvaro Cecchino, justi

f icando, portanto, a sua exoneração. Tendo sido elle, de fa

cto, exonerado, não em car acter definitivo, mas, por desag

gravo moral, fica por esta portaria convertida aquella pena 

na de suspensão, até decisão do .Conselho Nacional do Traba

lho, depois do ·inquerito que, aliás, desde logo a Directoria 

protestou instaurar. Determina, pois, a Directoria do BANCO 

COM11ERCI AL DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu Director Superin

tendente, que se instqure ao devido inquerito, nomeando pa

r a tal ' fim uma commissão composta dos Srs. Dr.Adolpho Greff 

Borba, presidente, Eduardo Pratas da Fonseca, vice-~esiden

te, e Octavio Ferraz Junior, secretario. A commissão deve

rá proceder na conformidade dos dispositivos do Decreto e 

Instrucções at raz mencionadas, fazendo notificar o sr. Alva

ro Cecchino, afim. de que compareça pessoalmente, ou devida

mente represent ado, a todos os t ermos do lnquerito. A Di

rectoria protesta pelo depoimento pessoal de(Alvaro Cecchi

no, e offerece o rol das testemunhas abaixo: TESTEMUNHAS: 

1) Antonio Soares ~a Silva - Guarda Civil n° 1.198 da 2a. D. 

S.T.; 2) João Lopes- guarda civil n° 1.196 d~ 2a. D.S.T.; 

3) Haroldo Mattei, Funccionario do Banco Commercial; 4) Al-



debaran lves, Funccionar;fo do Banco Comrnercial; 5) Luiz Mou

r a Moraes, Funccionario do Banco Commercial; 6) Manoel Aze

vedo Junior~ Funccionario do Banco Commercial; 7) José Coa

me Pedroso, Funcci onario do Banco Commerclal. o Director 

Superintendente - (a) J .M.Whitaker . Tendo em vista o decre

to n° 54, de 12 de Setembro de 1934 e as Instrucções para 

taes inqueritos expedidas em data de 5 de Junho de 1933 pe

lo Conselho Nacional do Trabal ho, resol veu-se que, conf orme 

as respectivas disposições , seja lavrada uma acta desta reu

nião e logo autuada com a já referida por taria e mais peças, 

para f ormação do processo . Tambem r icou resolvido ~ue in

continente lavra o sr. Secretario o instrumento de intima

ção, no qual constará a falta a apurar~ os nomes das teste

munhas e a declaração de que o citado poderá ~azer-se acom

panhar de seu advogado ou ser assistido . pelo advogado ou o 

n representante do synd cato a que pertencer, dando- se, dando

se prompto cumprimento a esse instrumento, o qual deverá ser 

feito em duas · vias, para que, na primeira , que deverá ser 

autuada , banca o autuado, digo o i ntimado o seu sciente e a 

segunda lhe seja dada , para servir de contra ré. Resolveu

se outr osim designar para audiencia do accusado o dia 17 do 

me z cor r ente, ás 14 horas, no salão de reuniões dos accio

nistas do Banco Commercia1 do Estado de S. Paulo , á rua 15 

de Novembro n° 50, nesta cidade , procedendo-se, em seguida, 

no mesmo local , á inquirição das testemunhas indicadas pelo 

Banco empregador, as quaes desde logo deverão ser intimadas 

· por carta, certificando o sr . Secretario , nos autos , todas 

as· intimações . Assim installou-se esta commissão apurado~ 

ra e ficaram inieiados os trabal' os deste inquerito adminis-

, .. 
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trativo. Deve a commissão de novo reunir-se no local, dia 

e hora acima designados , para a audiencia do accusado e in

quirição das testemunhas, reunindo-se mais nas audiencias 

que se seguirem, as quaes, salvo motivo de força maior, rea

lisar-se-ão no mesmo local . Nada mais havendo a tratar deu

se por finda a reunião e de seus trabalhos eu, secretario, 

lavrei esta acta. para os seus legaes effeitos, a qual vae 

por mim assignada e, depois de conferida , subscripta por 

todos os membros d~sta Cmmnissão Apuradora. São Paulo, 6 de 

Maio de 1975. ~h~' ~~~ 

~ . ~- ' /. ~-~·. 
~/---.v/., c?/_:;r D/u._ ~ -~/-· 

~~~- ~ 
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INSTRUMENTO DE INTIMAÇÃO.- Por ~ste instrwnento de intimação 

por mim secretario lavrado nesta data de 6 de Maio de 19;5 e 

assignado pelo presidente da commissão apuradora de faltas 

graves attribu das, na portaria abaixo transcri to., pelo em

pregador Banco Comrnercial do Estado de São Paulo ao seu em

pregado Alvaro Cecchino, intimo ao dito empregado Alvaro Cec

c;hino para comparecer no dia 17 do · mez presente, ás 14 ho

ras, no salão de reuniões dos acci.onistas do dito Banco, á 

rua 15 de Novembro n° 50, nesta cidade, e ahJ. ser qualifica

do, interrogado, res.ponder e acompanhar a todos os termos de 

um inquerito a&ninistrativo, par.a os fins legaes e constan

tes da· di.ta portaria e previsto no decreto n° 54 de 12 de Se

tembro de 19;4 e nas instrucções expedidas em data de 5 de 

Junho de 19;5 pelo Departamento Nacional do Trabalho. O em

pregado citado Alvaro Cecchino poderá fazer:-se acowpanhar 

de·. seu advogado ou ser assistido pelo advogado ou re · esen

tante do syndicato a que. pertencer. Em seguida, no mesmo 

dia, hora e local. acima designados prestarão seus depoimen

tos a& testemunhas offerecidas pelo Banco empregador. s 

faltas. a apurar e os nomes de.stas testemunhas constam d 

po1taria adeante transcripta, a qual rica fazendo ~arte in

tegrante deste instrwnento. P O R T A R I - S.Paulo, 2 de 

Maio de 19;5. A Directoria do BANCO COMMERCIAL DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, representada por seu Director Superintendente, 

considerando 4ue o funccionario Sr. ALVARO CECCHINO tem com

me.ttido "actos reiterados de indisciplina" , tornando-so,ain

da ultimamente, culpado de "acto grave de insubordina ão" 1 

resolve instaurar contra o mesmo inquerito administrativo, 

com fundamento na letra e) do art. 9; e d accordo com os 



arts .. 94 e seguintes do De c.· 54 de. 12 de Setembro de 1934, 

obedecidas as formalidades das instrucções do CONSELHO ·NACIO

NAL DO TRABALHO , de 5 de Junho de 1933. ~ Neste· lnquerito pro

var-oe-á o seguinte: 1) que Alva.ro Cecchino foi ·removido 

em Junho de 1931 de PirajÚ, onde exercia, na respectiva a

gencia, o cargo de contador, por dedicar-se a corretagens 

de seguros e de co~signações de café, em contrario ao Regu

lamento do Banco e ás determinações de circulares da Dire

ctoria; 2) que, removido para Cruzeiro, reincidiu na mesma 

falta, fazendo alguns desses negocies de parceria com o Ge

·rente, aliás demi ttido pouco tempo depols, por falta grave 

commettida; j) que em Julho de 1934 foi Alvaro Cecchino um 

dos promotores do mov~nento· grevista dos bancarias, chefi

ando, .pe oalmente, uma man festação publica de desacato ás 

portas do Banco, com ameaças e injurias aos funccionarios 

que se conservaram fieis aos seus deveres; 4) que demittido 

por este facto, em o de Julho, foi, entretanto, como prova 

·de tolerancia e boa vontade da Directoria, reintegrado em 

10 do mesmo mez, já então com as vantagens da estabilidade 

no carg~, conferidas pelo Dec. de 9 de Julho, isto é, do dia 

anterior; 5) que apesar de ter, então, expontaneamente, pro

mettido corTigir-se, affirmando que o Banco não teria moti

vos para arrepender-se de sua moderação, quinz€ dias depois 
. . - " · era suspenso, por dez dias, em virtude de publicaçao no DIA-

. RIO POPULAR" , de uma carta desres eitosa ' á Directoria do 

Banco de que era funccfonario; b) que em 23 de Fevereiro de 

1935 envolvia-se em nova gréve, dàsta vez de protestb con 

tra 8 Lei de Segurança, deixando de comparecer ao serviço 

com outros cinco companhe1ros; 7) que na manhã de lO do 

o 

• 



c 

" 

.. 

corrente mez, junto á porta dos fundos do Banco, na Rua Bôa 

Vista, incitou, de novo, á gréve immediata aos seus colle

gas, em signal de protesto contra a suspensão regulamentar 

do Sr. Paschoal Del Guercio Netto, procurando impedir a en

trada de.funccipnarios que chegavam; 8) ~ue, alem disto, no 

mesmo dia, hora e local, .tentou aggredir physicamente o Con

tador do Banco, Sr. Geraldo Giolosa, quando este, tomando 

conhecimento de taes factos, procurava impedir esta eviden

te coação a' funccionarios que desejavam trabalhar; 9) que, 

moral e materialment~, tornou-se responsavel pela publica-

. ção de artigos, noticias, notas. e de bol~t!ns, offendendo 

a seus. superiores e procurando tornal-os odiosos aos seus· 

collegas e companheiros. Taes factos sendo, como ~ão "actos 

reiterados de indisciplina'' e "acto grave de insubordinação" 

constituem "falta grave" õ.e Alvaro Cecchino, justificando, 
.,. 

portanto, a sua exoneraçao. Tendo sido elle, de facto, exo-

nerado, não em caracter detinitivo, mas, por desaggravo mo

ral, fica por esta portaria. convertida aquella pena na de 

suspensão, até decisão do Conselho Nacional do Trabalho, de

pois do inquerito que, aliás, desde logo a Directoria pro

testou instaurar. Determina, pois, a Directoria do BANCO 

COMMERCIAL DO ESTADO DE S!O PAULO, por seu Director Superin

tendente, que se instaure ao devido inquorito, nomeando pa

ra tal fim urna comrnissão composta dos Srs~ Dr.Adolpho Gretf . . 
Borba, presidente, Eduardo Pratas da Fonseca, vice-i.Í'esiden

te, e Octavio Ferraz Junior, secretario. A Commissão deve-
; 

ra proceder na conformidade dos dispositivos do Decreto e 

Instrucções atraz mencionadàs, fazendo notificar o Sr.Alva

ro Cecchino, afim de ~ue compareça pessoalmente, ou devida-



mente repr.esentado, todos os termos do inquerito. A Dire-

ctoria protesta pelo dep0imento .pessoal de Alvaro ceochino, 4 

e ·offerece o .rol das testemunhas aba~xo: TESTEMUNHAS: !)· An-

tonio Soares Si ~a - Guarda· Civt1· n° 1.198 da 2 • D.S.T, 

2) João Lopes -·G arda Civil n° 1.196 da 2a. D.S.T.; ') Ha-

roldo MatLei, :runcci onari{) do Banco. Commercial; 4·) Aldeba-

ran Alves,. runccionariO· do Banco Cormnerc-ial;. 5) Luiz Moura 

Mor aes, funec-ionario do Banco Comrnerclal-; 6) Manoel ~zevedo 

Junior, fuhgeionario O.o Banco Comme;rcial; 7) José Cosme Pe-

droso, runccionario do Banco c-onnnercial·. O D.ireotor Superin

tendente - (a) J.M • .wb.italcer. - Neste· instrumento de 1.ntimação, 

feito em duas vias, o ·citado lançará o seu sciente, datad0 e i 

asslgnado, àando.-se-1.he a segunda via na· forma regulamentar.; 

se · o c1.tado n-o o fizer, ce-rtiftc ; o facto o ncarregad· · 

da· diligencia, . para· os fins fi.egaes. Eu, Octavio Ferraz Junior, 

secretario da Conuniss- o APUI aO.ora. ·lavrei este il}~tr~mento que 
.. 

vae assignado pelo· presidente, dr. Adolpho Gretf Borba, e or 

mim rubricado em todas as folhas • . . . 

~ /~ i'a, ~~ ~9<.-/?N-
~ . 

_,-ddc-~.d ~// ~k.'""" ~"/~ 

. . .. . ... 

o 
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Exmo. Snr. Presidente da Comissão de Inc Pr'to do Banco 

~onerei 1 do Esta o de SBo Paulo . 

tJ / J ;
(' r.~pf:~ 

Alvaro Cecchino, por seu procuraclor abaixo as 

sin. o, vem req crer a V. Excia. se digne manda r juntar a pro-

-cur8çao incl s aos autos de inquerito que vem sendo ns ura-

do por e sa con ss5o c ror deterr inação do Banco Comercial, 

nos termos do art2 95, letra d, do Regulancnto b ixado com o 

Decreto Federal n2 54, de 12 de Sete bro c 1934. 

Heq1er nais a V. EYci • nandar convi ar ara 

de} ore cono te te :tnhas no referido processo, em i a, hora e 

1 ugar rrcvi a .ente r .are os, nos ternos d8 Lei, os senhores: 

Reginaldo de Carvalho, funcionario do Banco do Estado,-G ' lhe

me Costa, elo Banco Noroeste,-Antonio 1ello Coelho, do Banco e 

al elo Ca adá,-Anton o Jo<>; da Silva, do Banco Nacional Ultra~ 

rnarino,-Vicente Pagano, do· Banco Noroeste ,-A leto ilano
1

do 

Banco Francez Italiano e para depoimento pessoal o snr . Geral ~ 

do Gioiosa, conta or do Banco Comercial. 

Por ser de d reito 

Nestes termos 

P. D~fPri• ento. 
~~ oevJq:;s-. 

~~c:''=--> - ~ 



BRASI L 

Esta~o ~e São Paul Comarca ~a Capital 

3, 0 Tabelliêlo - Dr. Francisco de ll lmeida Sampaio 
RUA TRES DE DEZEMBRO, 6 4 - antigo 16-B (CASA PALMARES) 

Livro 330 .f/. 144 

ANTIGA RUA BOA VISTA 

TELEPHONE, 2-2703 

PRIMEIRO TRASLADO 

PR cu1 nçn IJftsTnNTr: ou E FI1Z ... AL VAAO CECCHINO .•.. 

11JB M UftNTOS ·ST I UBU O IN TRUM NTO D - PHOCURfi:Çf'iO 1371STl'I:NTE virem, que no 

anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus hrisio, de mil novecentos c trinta ....... e ..... 5 ............... aos _____ l6 .... _ .. 
dias do mez de ...... Mai.O ........................................... n'esta idade de S. Paulo, Capital do Estado do mesmo norne, da 

Republica dos stados Unidos do Brasil, em meu cartorio, perante mim Tabellião comparece ........................................ . 

como outorgante ........ Alva ... O ..... C.e.c C.h1no • ... br.as.1le 1.r.'.O .•..... .ma1.or ........ casado •·· .. b.an.~ 
car1.o ....... res1dente nesta Capi.tal, . . ... ............ .. . .. ... . . .. ............... . 

reconhecido .............. ... . pelo .......................... PrOprio .. .. d~. ffi,_lnl ........ e.. ... das testenllln h as abaixo assianadas, 

perante as quaes, por elle ......................... outorgante... me foi dito que, por este publico instrumento e na 

melhor forma de direito, nomeava ... e constituía . .. ..... por sen .................... bastante ..................... Procurador ....... ª9 
Dr. ... .... .R1.vadav1a de .r.!endonç.a ,. 1Jr·as1.l.e.1ro., .... ma1.al·, ... sol.t .e.1r.o., .... . 
a.dv.ogact.a,.=c:õi .. escr1ptor.l.o . nesta Cap a , cD · r los e betaes 
po.dere.s .... par·a de.render os dir·ei tos do. outorgan e .no 1nquer.1 to 
... adm1 ls.tra·ti.vo .. que contra elle move .. o. Banco .. Co Gl 'Cial .do 
Estado de São ... Paulo, até .final . julgamento, .. p.odenao ... pa.r-a .. isto 
requerer, a l.legar , .. ar.l.'olar .. tes t.emunhas , ... apt·es.entar .... p.rovas, 
1nquer 1r, r.einquerir, . contestar provas e t . s Lemun.t1as., .jurar 
de suspeito que o ror,. de .ender, usar dos d1.r .itos .... de .. recursos 
permettidos .em .lei , em .. qualc;.uer r.ero .ou ... ins ta .ela , em.f.i.m .. .fazer 
tudo que ... ne.cessar1o .... fôr. .. para o bom desemper ho dos pode .es .. 
que. llle .s.ão conferidos , substabelecer e . usar .. no ... .util ..... d.os 
poder es abaixo .. impress.os., ... os quae.s .r ... Lif.ica .. - .... - ~ ... -. ....... -. .... ~ 

-/d) ~ o 



• •• • • • o 

flo ............. qua ............. disse .............. ell .............. outorgante .............. concedia ............. poderes para comparecer em qualquer juizo 
ou tribunal e ahi defender o seu direito e justiça, propondo contra quem quer que seja acção summaria, orclinaria 
on executiva e defendendo .............. nas que lhe ....... ·-··· forem propostas; offerecendo qualquer genero de prova, 
inqu rindo e reinqucrindo, repcrguntando e contradictando testemunhas ; offerecendo documentos ; dando de 
suspeito a quem lh'o fôr; requerendo ·qualquer deligencia ou medida assecuratoria de seus direitos, toes como: 
arresto:;, embargos, sequestros, vistorias e deposites, requerendo, promovendo e acompanhando todos os termos 
de partilhas amigaveis e inventarias judiciaes, tanto no juizo do civil como no de orpháos, pondo termo a 
qualquer demanda por accordo amigavel, recebendo e dando o que em taes accordos se estipular. Poderá 
lambem requerer fallencic1S e n'estas votar para o:; cargos de depositarios e administradores pró ou contra con-
cordatas. Concede ..................... mais poderes especiaes e illimitados para tratar de conciliações perante os juizes de 
Paz c ahi transigir on não, e tombem para fazer louvações, dcsistencias, transacções, licitações, impugnações, 
para prestar qualquer licito juramento, e fazel-o prestar a quem convier; executar sentenças e despachos, 
appellar, aggravar, c embargar, e manifestar o recurso de revista; fa:.~er seguir taes recursos e arrazoai-os n,., 
superior instancia, offerccer al'tigos de preferencia, intervir em qualquer acção ou execução como interessado 
directo ou indirccto c ratificando processados. finalmente concede..................... poderes ainda especiaes para 
substabelecer os poderes d'esta em quem convier e os substabelecidos em outros e revogai-os, seguindo estes e 
aquelles suas cartas de ordens, que sendo preciso, serão consideradas como parte integrante deste instrumento. 
e tudo quanto assim fôr feito por seu dito procurador e substabelecido, promette .................... haver por firme e valioso 
e para si reserva toda nova citação. E de corno assim o dissc ...... ............... c dou fé. Lavrei este que me pedi .................... . 
e que sendo lido e achado conforme, assigna .................... com as testemunhas abaixo, ás quaes este tombem foi 
lido e que são : .L.aur:.o .... da ... .S i.l v.e.i ra .... l .eu bel n .... e .. .Ant.o.nio ... I..s..1.t.O.t.1 .. , ...... ffi~:U..$. .. 
c.onhe.c1d.o.s ... Eu, .. 1Iario . All'onso ... .Santos., ajudant,e l1ab.il.i tado. ... a 
escre.vi. Eu , .1a.noel Oscar de Araujo Silva, Of.Licial ..... 1a.ior~.~ a 
subscrevi .~ (a.a.): Alvar·o C.ecchino .... .. Lauro .. da ... . t.1ve1.r~a ...... 
I eubern . - .. Antonio Pistori .. ~ ... S.ellada .. com .. uma .... estarnpillla .... f.ederal 
no .valor de 2~000 mais a taxa de educação .. e saud~ .- r ada ... mais.
Tras.ladada. em seguida.- Eu , anoel Os.c.ar .... de ... raujo . il.v.a.,. .... .Of· · 
ficial Maior , o subscrevo e .as signo .. em 1 .... 
Ai/) .. ................ ··· ;J . J0A .7 .. _ .. ~ . Em . tes. r ho. 

(_/fY ~~ CJ'~· ·· ...... 

· ........ ..... ........ .. ............ f ltftiar "M .... or 
.:::::·: ... :::·:::::·::::::: ..... ~ ... -......... :::~~A:::çr~·:o.::~::· .·::·:·:::::·:·.··.:.·:::::: .. 

Desta e Sello ........................... h· .... 4.00 .. . 
Estada .... ........................... $ .................. .. 

Conducção . ......................... $ ............... .. 

. .. 



• ,, 

o 

-O Banco Cornmercial do Estado de Sao Paulo, sociedade 
, ~ , 

anonyma, com sede em Sao Paulo, representado, na ror-
ma de seus Estatutos, por seu Director Super1ntenden-

, # 

te, Jose Maria, 1taker, constitue seu bastante pro-

curador, onde com esta se apresentar, ao Dr. A. de Mo 
, ,. 

raes Sarmento, advogado, com escriptorio a rua Boa 

Vista 11, concedendo-lhe plenos poderes para acompa

nhar os tenmos do inquerito administrativo instaura

do contra o runccionario sr. Alvaro Cecchino, accusa -
do de falta grave, incluindo entre esses poderes os 

de perguntar e reperguntar testemunhas, juntar docu

mentos, fazer allegações, requerer e praticar os de

mais actos nevessarios para o bom desempenho deste 

mandato. 

Mod. 202-l.ooo .. xii-98"-A. T. 
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ME MOR DUM 
IJu 

Ban o Commercial do Estado de São Paulo 
s . Paulo, '1 de Julho de 1931 

Ao Snr .Alvaro Cecchino 
SÃO PAl.JLO DD.Conta.dor do Banco Co , .ercial 

CAIXA POSTAL 955 gV' PIRA.TIJ 

Prezado senhor, 

Communico que, por conveniencia de serviço, 
, 

o removi para a gencia de cruzeiro, onde v.s. exercera ., 
, , 

egual cargo . Queira, pois, para ·la seguir, logo que seu 

digno Gerente o permdtta. 

A Agencia de cruzeiro lhe fornecerá 65.0$00( 

·de ajuda de custo, alem do preço das passagens. 

com estima e onsideraÇão, sou de v.s. 
amo. attoo e obrgdo. 

D1reetor 

lod. 1 06-;;o.ooo-' JI-9Jt-:.. ·r. 



MEMORANDUM 
Do 

- V-Jt:
[1 PES 

oco Commarcial do Estado de São Paulo 
s. Paulo, 15 de N~rço de 193 

Ao nr. I varo Cec hino 
a/c.do Banco Comrr.ercial SÃO PAULO 

CAIXA POSTAL 955 gY c uz mo 

Prezado senhor, 

Tendo chegado ao meu conhecimento que V .s., 
apezar de ter sido removido de Piraju por se dedicar a re-

- , presentaçoes e compras de cafe, en o1veu-se, ahi, nesses e 

em outros negocies, e sociedade com o ex-ger~nte Horacio Faria, 

peço me informe, com a max!ma brevidade, o que se offerecer a 

respeito. 

Mod. 106- 50.000-XII-931-A. T. 

Com estima e consideração, sou de v.s. 
amo. atto. e obrgdo. 

Director Supte 



f 

• 

' 

Banco 

PESSOAL _ ap5' 
Commercial do Estado de São Paulo (J 

ENDEREÇO TELEG RAPH ICOr 

''COMMERCIAL" 

CAIXA POSTAL, 955 

Prezado senhor, 

~" 3a~ .... 17 ~ . Março ... . ~ frl~2 

Illmo. Snr. lvaro Cecch1no 

a/c. do Banco Commerc1al 

CRU 

Saudaçoes. 
. 

sua carta de hontem~ao nr. D1rector SU-

perintendente não o s tistez, nem tão pouco ao Snr. MU1r. 

Foi notado que, por occasião d sua remoQão, de Piraju para 
, 

cruzeiro; che ra v.s. a ser 1sp nsado, q~ando depois removeu-

o para ah1, x.actamente, por ter V .s. tratado de outros ne-

-gocio alheios ao Banco. Esse facto deu origem a expediçao 

da circular 20/111. or esse motiv~, resolveu a D1rector1a 

esperar o·seu pedido de .... 
em1ssao, encarregando-me de lhe 

transmittir esta noticia, o que faço com esta, lastimando 

que chegassemos a este resultado. 

Mod. 113 - lo.ooO-X-931-A.T . 

Sem mais, sou com estima e consideraQão, 

de V •• amo. atto. e obrgdo. 

nsp ctor Gera 



MEMORANDUM 
Do 

nr. varo Cecch1no 
Bancu Commarcial do Estado da São Paulo 

S. Paulo, 19 de ço de 1932 

SÃO PAULO 
CAIXA POSTAL 955 . g'l 

A a/c.do Banco Commerc1al 
CRUZEIRO 

Prezado senhor, 

Commuxdco que, nesta data o removi para a 

Matriz, devendo v.s. deixar o serv1Qo nessa a ncia, lÓgo que 

seu digno Gerente o permitta. 

Mod. 106 - 50.000-:XU-931-A. T. 

Com estima e consideração, sou de v .s. 

amo. atto. e obrgdo. 

Director oupte 

L 



PESSO I 

Do 
MEMORANDUM Jf\ 

S . Paulo , 26 de março de 19,2 
Bane Commarcial do Estado de São Paulo 

SÃO PAULO 
CAIXA POSTAL 955 

Prezado senhor, 

h o 

Ao snr. Alvaro Cecchino 
CRUZEIRO 

Attendendo ao pedido constante de sua carta de 

22 do corrente, autorizo-o a receber nessa, a debito da 

Matriz, 650$000 de ajuda de custo. 

C>r Com estima e consideração, sou de v.s. 
Amo. Atto. 

D1rector 
• 

Mód. 106- 50.000-X.U-931-A. T. 



Banco Commércial do Estado de São 
ENDEREÇO TELEGRAPHICO: 

''COMMERCIAL'' 

CAlY \. POSTAL 955 

I lmo nr 

varo Cecch1no 

CAPITAL 

Pr sado Senhor, • 

Tendo v.s. promovido um movimento grevista 

contra todos os ancos e chefia o, pessoalmente, co tra o 

anco de que taz part uma manifestação pub 1ca de desacato, 
I 

acompanhada de ameaças aos tWlcc onar1os fieis ao seu dever, 

apezar d jamais lhe ter apresentado qualqu r reclamação di-
i • , 

recta, exonero-o, com pezar, do logar que occupa, pondo a - .. sua disposi ao seis mezes de orde ado, d accordo com o para-

grapho 1° do art. 1; do D. n° 19.77o, apezar de ser apena de 

-um mez de ordenado a 1ndemn1 açao que lhe competiria em vir-

tude do seu compromisso de 2 da Setembro da 1925. 

audações, 

Atto Cdo Obgdo 

r Supt. 

Mod. 113- lo.ooo-XII-932-A. T. 



Arma 1 
T.leede h dias, o 

T.lf!tf'nçllo do Hlo 
lfllna presos t nta 
lf&, A vlgllancla 
luo, redobrada. cmq 
~rr <1u, um lnquerlto 

Con' gnlu o diJ·ct·tc 
tf!r dntalh<'l do plano 
o cab ~,;as do audt 
presldlarloa que pedi 
<'ostndoa junto A 
fBZf'T USO de 
t~rluclpaes autores 
1 •e de totlos 

Molestias 
CIRURGIAO D 
Ani•''"'' da Cl' 

Faculdllllt 
Gons.: R. Barão 
• Telep. 4-1519 • 
Rui<l:ncia: A•. A 

Telcpboa. 
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DELIBERAÇÃO 

Em seguida, em virtude do adeantado da hora, pelo ar. President foi 
, ... 

delibe rado f.ossem suspensos os trabalhos, ~ara sua continuaçso em dia 

e hot'a que o sr. Secretario desi gnar. E para cobs:lilr lavr:i ~ prese~te 

termo, que va devidamente assignado pe la Comm issao. Eu,~ 

~ ~:secretario, dactylographei. 

1 u /11' ,;1: /~I! /'Y.-. 
c:::~- J ~ ~~ ~ ;::;./-~-- ~ 

, 
DESIGNO o dia de rnsnha n, as nove ho»as e se 

guintes, no local do costume, para ter logar 
-a inQuiriça o da s t e stemunhas de accusaçao. 

Y~io de 1935. O secretario 

~~ 
-C ERTU' ICO, em virtude dn designa çao supra e por todo o teor do termo 

dQ acta da iRBta llação retro, que intLmei no ar. Alvaro Cecchino e 

a o seu advogado, D'T"• Rivadavia de tiendonça, bem como as testemunhas 

Iia.roldo Mattei, Aldebar n Alves, .Luiz Moura Moraes, Manoel de Azevedo 
, , 

Junior e J 0 se Cosme Pedroao, bem como foi expedido officio a Directo-

ria dn Gui rda ~i v il, requisitamo os guardas Antonio oares da Silva 

e João Lopes, O referido é verda de e dou ré. s"'o Pulo 17 de Maio de 

19~5· O secretario.~ ~ 



.... 

... 

., 

ASSENTADA 

Aos dezoito dias de Maio de mil novecentos e trinta e cinco, 

nesta cidade de são Paulo, no salão de reunião dos accionistas 

do Banco Commercial do Estado de são ~aulo, onde se achava reu

nida a Commissão nomeada para o presente inquerito, presentes 

alem desta o sr. Alvaro Cecchino, acompanhado de seu advogado 

dr. Rivadavia de Mendonça, commigo secretario afinal assignado, 

ás nove horas e seiuintes, foram inquiridas as testemunhas de 

accusação, que se seguem. E, para constar faço este termo. Eu, 

Octavio Ferraz Junior, secretario, dactylographei. 

PRIME IRA TESTEMUNHA 

Antonio Soares da Silva, com vinte e oito annos de edade, casa
do, brasileiro, natural deste Estado, filho de Eduardo ~oares 

da Silva, guarda c1 vil numero mil cento e noventa e oi to, da 

Segunda Divisão do Departamento de Transito, residente á rua 

'ruiuty numero duzentos e quatro, sabe escrever. AOS costumes 

disse nada. Prestado compromisso prometteu dizer a verdade e .. 
inquirida respondeu: sobre o setimo e oitavo item: que na manha 
de dez de Abril, mais ou menos de nove horas em diante da manhã 

- -estava de serviço na Rua Joao Bricola, digo na rua Boa Vista,no 
~ . ~ 

trecho comprehendido entre a rua Joao Bricola e Sao Bento, quan -, 
do notou, em frente a porta do Banco Commercial, um movimento 

maior do que o costumeiro e porisso se approximou afim de ver 

do que se tratava; no chegar no rererldo local, viu aglom~radas 
A 

um grupo grande de pessoas, notando dentre ellas um moço que 
-1 neste acto reconhece na pessoa do sr. Alvaro Cecchino, presente, 

o qual, em pé na porta do Banco, sobre o primeiro ou segundo de· 
' 

grau de accesso, e ia a entrada dos runccionarios do Banco 

Commercial, dizendo-lhes que se tratava de um protesto contra a 

puni ão de um colleia; que, nesse instante appareceu na porta 

do Banco um senhor, talves de oriiem allemã, contra quem um mo-



ço ruivo dirigiu um insulto pesado e rez menção de contra elle 
avançar, mas outros companheiros o seguraram; que no alto da e! 

cada, um pouco para dentro do Banco appareceu um senhor alto e 

gordo que se declarou Contador do Banco e o depoente a este se 

d1rigu, digo, dirigiu perguntando-lhe sobre se queria garantia 

ou providencias~ respondendo o mesmo Contador ao depoente que 
, w 

convinha communicar o racto a Policia; que nao se recorda SQbre 

se houve entre o mesmo Contador e o senhor Alvaro Cecchino alg~ 

ma tróca de palavras, alguma desint.elligencia sobre o racto de 

Alvaro Cecch~no impedir a entrada de seus collegas ; que o Con

tador logo se retirou para o interior dom, digo do Banco ·e o d! 
-poente nao viu se entre Alvaro Cecchino e o Contador houve uma 

tentativa de contlicto,q, não tendo portanto visto se da parte 

de um ou de outro houve ameaça de aggressão; que quasi ao mesmo 
, 

tempo a chegada do depoente no local para tomar conhecimento dos 

factos appareceu um segundo guarda, da mesma Divisão de nome Jo 

aõ Lopes a quem o depoente mandou entrar no Banco para saber se 

desejava tambem algumas providencias; que este se~do ~uarda 

logo voltou dizendo que no Banco pediam que se communicasse o 
, -racto a Policia; que nao mandou este segundo guarda prender quem 

quer que tosse no interior do Banco, porquanto, daquillo que viu · 

não era caso de prisão; que, como dizia, voltando aquelle seiun-

do guarda do interior do Banco, com aquella communicação recebi-
, 

da, isto e a de se chamar a autoridade da Plicia, digo da Poli-
cia Central, apenas o depoente lhe determinou que tosse dar um 

, # 

aviso em um telephone particular a Central, alias a pedido do 
, 

Contador; que logo depois, em consequencia do aviso a Central, 

appareceram dois policiaea, segundo viu o depoente, parecendo

lhe serem inspectores de segurança um dos 4uaes era moreno, gor -
do, cuja physionomia fixou bem de maneira a poder, futuramente 

, ... 

indicar,caso o veja, a Commissao; que quando esses dois olic1, 
, 

digo policiaes chegaram a calma ja estava restabelec1da; que 

esses policiaes dirigiram-se ao depoente ~ara saberem de que se 



( ) 

tratava, explicando-lhes o depoente que se cogitava de uma mani 

festação de protesto contra a p~ição de um funccionario do Ban

co e o depoente apontou aos referidos inspectores o sr. &lvaro 

Cecchino, que ainda se achava no meio do grupo dos rapazes,como 

sendo o mais exaltado, e o que M~ mais fÔrça estava f azendo ,ex

plicando ainda que o incidente estava tenninado e nada de mais 

tinha havido; que não . falou a esses dois inspectores, mesmo PO! 

que tal não aconteceu na presença do depoente que aliuem e muito 

menos o Contador tivesse aggredido ou pretendido aggredir qual-
,. 

quer pessoa do grupo, e muito menos o sr. Alvaro Cecchino; que 
- ... tambem, pelo mesmo motivo, isto e,por nao ter havido por part 

do Contador aggressão ou tentativa de aggressão, não referiu a 

ninguem sobre ter o Contador aggredido ou tentado aggredir al

guem; ~ue a maneira de agir de Alvaro Cecchino, no sentido de i~ 

pedir a entrada dos seus companheiros, era um tanto •nervosa"; 

sobre o primeiro ou seiUlldo degrau da escada, de braços abertos, 

dizia !aqui ninguem não entra, precisamos protestar contra a pu

nição injusta do nosso colleia" ; que não prestou attenção so

bre se qualquer pessôa do irupo ·protestava contra lhe ser imped! 

da a entrada ao trabalho; nada mais. Dada a palavra ao sr. Dr.R! 

digo, dada a palavra ao sr. Alvaro Cecchino, as suas reperiuntas 

feitas pelo seu advogado dr.Rivadavia Mendonça, respondeu: que 

n, digo que cheiando em meio de um alvoroço ouviu o sr. Alvaro 

Cecchino dizer • não devemos trabalhar, devemos ,rotestar sobre 

uma punição imposta inj~stamente sobre um collega "; ao que o 

depoente respondeu que alla Alvaro Cecchino não devia impedir os 

seus collegas a entrar no Banco para trabalhar; que não assistiu 

o sr. Alvaro Cecchino aggredir quem ~u~··'·-~ Q~~~~,~ 

o Contador do ~anco; que e11e depoente não entrou no Banco para 
# orrerecer garantias e que o seu collega e que entrou dentro do 

recinto do Banco e de lá sahiu para telephonar á Policia Centra~ 

que elle depoente não viu se alguem dentro do Banco solicitára 
~ # ao seu collega alguma providencia e que so mesmo este ultimo e 



# 

que podara informar a respeito; que primeiro procurou averiguar 

os ractos para depois avisar a Policia; que solicitou uma autor! 
-dada da Policia, digo, que de commum accordo com o seu collega , 

toi solicitada uma autoridade da Policia central a!im de resolver 

o que se passava; que chegadas as autoridades elle depoente e seu 

collega narraram aquillo a que assistiram e depois disto as mes

mas autoridades ouviram declarações dt sr. Alvaro Cecchino e re

tiraram-se em seguida, não sabendo elle depoente do que se pas-
... " -sou posteriormente; que com relaçao a sua expressao que !icou 

consiinada nesse depoimento que o sr. Alvaro Cecchino era quem 

razia maior "torça", o depoente declarou que essa expressão quer 

dizer maior interesse e maior empenho moral; nada mais havendo 

mandou o sr. Presidente encerrar este que lido e por con!orme 

~1 assignado pelos presentes. Eu, Octavio Ferraz Junior, sacra -

tario dactylographei e assignA. 

. ~~v~L ~#~/~-
~f~0~~~~. 

SEGUNDA TES 

João Lopes, com trinta e tres annos de edade, csa, digo, casado, 

brasileiro, natural deste Estado, !ilho de Manoel Lopes, guarda

civil numero mil cento e noventa e seis da Segunda Dividão do 

Serviço de Transito, sabe escrever. AOS costumes disse nada.Pre~ 
tando compromisso de dizer a verdade sobre o setimo e oitavo item 

... " inquirida respondeu: que no dia dez de Abril pela manha, as nove 

horas m.ai s ou menos~ estando de serviço ma rua Tres de Dezembro 

- - " esquina de Boa Vista quando viu um irupo de pessoas em !rente a 

porta dos tundos do Banco Commercial;que a principio, como esse 

gru o se movimentava entre os rapazes jUliOU que se tratasse de 



, 
brincadeira muito commum entre rapazes do commercio em frente as 

casas commerciae s de grande movimento, na hora da entrada para o 
# 

expediente, mas, instantes apos um outro guarda, o mesmo que ac! 

b&u de deDÔr communicou ao depoente que alguma coisa de anormal 

estava acontecendo, dirigindo-se aquelle collega ao grupo, se

guindo-o o depoente insnates, digo instantes depois; que ao che

iar no local viu um moço, moço esse que reconheceu hontem neste 

salão por occasião de ser apregoado o seu nome, como sendo o sr. 

Alvaro Cecch1no; que no momento do depoente chegar Alvaro Cecchi 

no estava na porta do Banco e • depoente indagando de uns e de 

outros soube que se tratava de um protesto contra a suspensão de 

·. um collega; que este moço de nome Alvaro com os braços 

aberto a entrada dos empre ados que desejassem trabalhar 

estando o mesmo Alvaro Cecchino collocado no ultimo degrau de a! 

cesso e como alguns empregados tentassem subir a escada, Alvaro 
, 

Cecchino com a mesma attitude, isto e, de braços abertos procuta -
va obstar a entrada dos runccionarios; que foi nesse instante que 

o depoente inquiriu os circumstantes, ignorando a qualidade de 
, 

Alvaro Cecchino, u, isto e, se extranho ao Banco, se a este per-

tencente e se seria ou não algum chefe, perguntou aos presentes 

quem seria um chefe qualquer, alli presente, para se enCender; 

roi neste momento que distinguiu no alto da escada um senhor 

alto e gordo, que se dizia o contador do Banco; este senhor alto 

e gordo se dirigia ao grupo de pessôas dizendo-lhes: • quem quer 

entrat, quem quer trabalhar, que entre" ; que Alvaro Cecchino 

continuava, de braços abertos, com gestos e palavras impedindo 

que alguem entrasse; que entretanto com aquellas palavras do se

nhor gordo, o Contador, alguns empregados iniciaram a subir as 

escadas para entrarem e Alvaro Cecch!no vendo-se impotente para 

contel-os com os braços, indignou-se e avançou em attitude aggre 

ss1va contra o referido Contador; que alguns collegas seguraram 

Alvaro Cecchino e o Contador se recolheu para o interior do Ban-
, 

co, isto e, alguns passos para dentro da porta; que o depoente 



seguiu o Contador, entrando tambem alguns passos dentro do Banco 
e perguntou ao referido Contador sobre que garantias ou provideg 

cias julgava o Contador necessartas; que o Contador então disse 
, 

que seria conveniente communicar o facto a autoridade àe serviço 

na Central; que o depoente depois de dizer-lhe que ia deixar o 

seu coJ.lega na porta para garantir a não invasão do Banco, ia pr2. 

curar um telephone mais proximo para communicar a Central, o que 

tez; que momentos depois appareceram dois inspectores de s egurag 

ça, enviados pel· Central de Policia, inspectores esses cujo no· - , me nao sabe, mas, vendo-os os reconhecera e se tiver opportuni-
, -dada communicara a essa Commissao os nomes respectivos; que um 

delles era moreno e de corpo cheio; que a esses inspectores o de
poente connnunicou o facto tal como vem depondo, e'· uma vez que o 

, 
grupo ja estava se dispersando, e restabelecida a calma, alvitro~ 

-lhes, que para mais esclarecimentos, procurassem falar com o Con -
tador cousa que talvea occorreu, por1sso que pretendendo os ins

pectores entrar pela porta dos fundos, um cont{núo indicou-lhes 

a entrada pela rua Quinze de Novembro para a qual aquelles ins-- , ... pectores seguiram; que absolutamente o Contador nao so nao teve 

a iniciativa de aggressão contra Alvaro Cecchino como nem sequer 
se preparou contra a ameaça de aggressão contra si, por Cecchino 

inaugurada; que este incidente mais grave, isto é, da ameaça de 

aggressão da parte de Cecchino contra o Contador deu-se precisay 

mente em virtude da seguinte eircumstancia: Alvaro Cecchino pro-

curava impedir, como podia, a entrada dos funcc1onar1os ao passo 

q e do alto da escada o Contador conVidava a entrar aquelles que 

quizessem traba~har dizendo•quem_ guizer trabalhar, entre, o se

nhor por exemplo• e indicou um rapaz gordo, baixo cujo nome ci

tou o Contador, mas o depoente não guardou o nome proferido pelo 
A 

contador; quando esta pessoa tentava entrar no Banco roi que Al-

varo Cecch1no não podendo contel-o, perdeu a calma e avançou con· 
tra o Contador; foi agarrado Alvaro Cecchino e o Contador se aras 

tou para o Interior do Banco, como ficou dito. Citados neste acto 



, 
os nomes das testemunhas constantes do rol da portaria, parece - , ao depoente, cousa todavia que nao pode attri, digo attirmar 

com segurança ser o nome • Cosme • o daquella pessôa convidada 

a entrar no Banco pelo Contador o que deu motivo ao incidente 

-mais grave quando aquella mesma pessoa, moço baixo e gordo pro-

curava entrar no Banco; que alem da attitude de braços abertos 
, -junto a escada, segurando uns, seiurando outros para que nao 

entrassem dizia-lhes que deviam prôtestar contra a suspensão 
, 

de um collega cujo nome agora se recorda seria Paschoal Del Gue~ 

cio suspenso •injustamente• por trinta dias segundo annunciava 

Alvaro Cecchino. Nada mais. Dada a palavra ao advogado Dr. Riva· 

davia Mendonça, advogado de Alvaro Cecchino, que se atas 

. luntariamente deste salão, afim de attender, segundo disse, um 
, 

negocio de seu interesse particular, as repre,digo, reperguntas 

do mesmo advogado, respondeu: que o seu collega que prestou de

poimento anteriormente, esteve na porta do Banco no meio dos 
, 

que alli se achavam ate quando elle depoente entrou no Banco a-

rim de ralar com o Contador; que quando· o Contador lhe pediu 

providencias estava na entrada da porta, indo telephonar am um 

predio mais proximo; que elle depoente simultaneamente com o set 
, 

collega narraram os factos as autoridades assim que ellas chega. 
, 

ram; que finalmente disse as autoridades que procurassem ouvir 

o Contador do Banco e que não se lembra que Alvaro Cecchino te-
~ , 

nha feito alguma declaraçao as mesmas autoridades; que elle de-- , poente nao dissera as autoridades que ouvissem as aelc, digo,de· 

clarações de alvaro Cecchino e quanto ao seu collega declarou 
, 

que, digo, o depoente , que, como ja passou algum tempo, e~le 

não se recorda se o seu collega tivesse dito para ser ouvido al· . 
varo Cecch1no; que Alvaro Cecchino se achava no ultimo degrau 

ascendente e que o Contador estava junto; que anteriormente ao 

facto de Alvaro Cecch1no subir a escada, elle depoente não sabe 

onde se achava Alvaro cecchino por~anto elle depoente ainda nãc 

se achava presente e que essa circumstancia; que rectitica este 



este ultimo topico do seu depoimento tem a esclarecer: que anteri~ 
digo, anteriormente ao facto de Alvaro Cecchino subir a escada 

em attttude aggressiva, contra o Contador, Alvaro Cecchino se 
, 

encontrava em baixo junto ao ultimo degrau, isto e, o interior 
# 

impedindo de braços abertos a entrada dos !uncc1onar1os; que a 

medida que a onda ia avançando, Alvaro ~ecchino subiu mais um de 

grau; já nesse degrau, Alvaro Cecchino hão conseguindo impedir 

a entrada ~e diversos runccionarios, subiu os outros degraus pa

ra aggreair o Contador que se achava no ultimo degrau superior, 

na porta; que a aggressão se deu róra do Banco, na porta, di~o, 

que a ameaça de aggressão se deu róra do Banco, na porta; que o 
, 

depoente se encontrava do lado de fora do Banco quando se deram 
... , 

esses rastos que culminaram com a ameaça de aggressao e logo em 
, 

seguinda, digo seiu1da, chegou ate a porta do Banco onde estava 
, 

o ~ontador e deixou de fora o seu collega incumbido de evitar u-
ma aggressão por parte de Cecchino contra o Contador; que o ue

poente e o seu collega não procuraram, digo, não puderam evitar 
a ameaça de aggressão por parte de Cecchino porquanto !oi um ac-

to imprevisto; que os collegas de alvaro Gecchino o impediram 

de levar a atreito a aggressão; nada mais. E, para constar maR-

dou o sr. Presidente encerrar este que lido e por con!orme vai 
assignado pelos presentes, commigo Octavio Ferraz Junior, secre-

ASSENTA-



o 

DELIBERAÇÃO 

Em seguida, pelo ar. ~resid~nte, em virtude do ad&antado de gora foi 

delibenida a suspensso dos trabalhos, determin~nd6 ~ossem designados 
.. 

dia e hora para o proseguimento, com a inquiriçao das testemunhas res-

t ntea . E ~ar ' aonstar lavrei este que vae assignado pela Corn~issão. 

El>.,~ ~secretario d•ctylographei e as-

signo . ~/7; ~k~ A__ 
/ /~~ 

, 
DESIGNO o dia 20 do corrente, as nove e meia 

horas para ter logar a 1nquiriç;o das demais 

testemunhas, no local do costum~.S~o Pa~lo 1~ 

de Maio de 1935- O secretario.~ 

~ 
~- ~ 

CERTIFICO, em virtude da desipnaçao supra e dos termos da acta retro, 

oue intimei em sua propria pesa~a am dr. Rivadavia de Mendonça, advog M 

do do ar. Alvaro Cecchino, bem como intimei as testemunhas Haroldo Mab_ 

tei , Aldebaran Alves, Lu_iz de Moura Moraes, Manoel Aze\e do Jun or e Jo-

sé Cosme Pedroso. O 
, .. 

verdade e à::> u f e. Sao Paulo 18 de Ma i o de 

1935. O oecretario . 



o 

ASSENTADA 

Aos vinte dias de Maio de mil novecentos e trinta e cinco, ne~ 
ta cidade de são Paulo, no sa~ão de reunião dos acc1onistas do 

Banco Commercial do Estado de são Paulo, onde se achava reuni

da a Commissão nomeada para o presente inquerito, presentes 

alem desta o dr. Rivadavia de Mendonça, advogado do sr. Alvaro 
# 

Cecch1no, commigo, secretario afinal assignado, as nove horas e 

seguintes , digo ás nove e meia horas e seguintes foram inquirl 

das as testemunhas de accusação que Be seguem. E, para constar, 

faço este t Armo. Eu, Octavio Ferraz Junior, secretario, dactyl~ 

gra.phei. 

TERCEIRA TES'l'EMUNHA 

Haroldo Mattei, com vinte e sete annos de edade, solteiro, bra
sileiro, natural deste Estado, filho de ~extil1o Mattei, banca-

, 
rio, residente em Santo Andre, sabe escrever. AOS costumes nada 

disse. Prestado comp romisso e inquirido sobre os articulados da 
I 

Portaria disse: que e funccionario do Banco Commercial do Esta-

do de são Paulo, com sete annos de serviço; que ignora o primei 
, 

ro e o segundo articulado constante da Portaria, isto e, os fac· 

tos nos mesmos int, digo itens indicados na Portaria são dos 

do desconhecimento do depoente; que quanto ao terceiro item: sa· 

beque alvaro Cecchino foin um dos 'cabeçasu do movimento gre

vista dos bancarias em Julho de mil novecentos e trinta e qua

tro; que no dia da manifestação publica levada a erreito nas 

por, digo na frente das portas do Banco Commercial o depoente 
, 

verificando irromp1da a greve foi a ~anto Andre,trabalhando na 

respectiva agencia e porisso não sabe se Alvaro Cecch1no prote-

. riu injurias ou praticou ameaças contra os runcc1onar1os que se 

conservaram fieis aos seus deveres; quanto ao quarto item e ao 

quinto: o depoente ignora os factos nos mesmos articulados;quag 

to ao sexto item; sabe que por occasião em que se annunciava o 

projecto da Le·i de Segurança, Alvaro Cecchino com ma s co 

ao serviço; quanto ao setimo e oitavi itens 



itens,que o depoente residiu na estação de são Bernardo, hoje den~ 
~ , 

minada Santo Andre; que na manhan de dez de Abril ultimo as no-
, 

ve horas e vinte minutos mais ou menos, o depoente chegava a PO! 

ta dos fundos do Banco Cornmercial da Rua BÔa Vista quando notou 

um movimento desusado de bancarias deste Banco e de outros mais 

Bancos desta Capital dentre os quaes E, digo notou os funcciona

rios do Banco Commercial ne nomes Edison Pupo Rocha, Paschoal 

del Guercio e Dante Giordano; que pretendendo entrar .para o ser

vi o roi interceptada a sua entrada por Paschoal del Guerc1o, 

dizendo que precisava !alar com o depoente; que o depoente pelo 

movimento, logo notou tratar-se de um movimento grevista, res-
~ ~ 

pondendo a Del Guercio que nao queria saber de nada, tentando n~ 

vamente entrar no Banco e foi pela se e desta vez 1m-

pedido de entrar pelo collega Edison, que sem nada dizer, com os 
, 

braços impedia, physicamente, o depoente de entrar, isto e, tal 

razia com os cotovelos e pernas, de maneira a embaraçar a passa

gem do depoente; que quando se esforçava por desembaraçar~se de 

-Edison recebeu um empurrao, por detraz, por parte de um rapaz 

desconhecido vendo-se o depoente inopinadamente face a face 

com Alvaro ~ecchino; que este então disse ao depoente que não de-
-via entrar em signal de protesto contra a suspensao do collega 

Paschoal del Guercio; que sabe ter sido Paschoal del Guercio su! 
N -penso, entretanto ignora as razoes desta suspensao; que apoz ou-

vir as palavras de Alvaro Cecchino, acima referidas, disse-lhe 

q e não dAsejava tomar parte naquella manifestação de protesto, 

que desejava entrar tanto mais quanto era portador de correspon-
-den a de res onsabilidaqe, para o Banco, e em pessoa desejava 

, 
entregal-a; que ja a este tempo, surgira o Contador, sr. Geraldo 

Gioiosa, no degrau superior da escada, junto á porta; que notao~ 

do Giõiosa que o depoente •razia força para entrar" mas tinha a 

sua passagem interceptada, desceu um degrau dizendo "porque não 

pÔde entrar, entra sim• e convidou o depoente a entrar; que nes

se tempo, da pa~te do irupo de bancarios, partiam vozes mais e-



exaltadas, aos gritos contra Gioiosa emquanto que entre este e 

Alvaro Cecchino, travou-se um dialogo rapido, com desintellige~ 

cia entre ambos, não tendo o depoente conseguido fixar as fra

ses diante do vozerio ensurdecedor dos demais; que o depoente 

tinha as costas voltadas para Gioiosa e at, digo a rrente para 
, 

Alvaro Cecc~ino; que neste instante, isto e, no momento da gri-
taria dos exaltados componentes do grupo, e a trova rapida de 

palavras entre Alvaro Cecchino e Gioiosa, viu o depoente que 

Alvaro Cecchino, que estava na calçada,junto ao primeiro degrau 

de accesso, procurou avançar, aggressivamente contra Gioiosa, 

que estava no degrau logo superior; ue o de oente a arrou Al

varo Cecchino pelas costas, conseguindo assim evitar que o mes
mo aggredisse o sr. Gioiosa; que outras pessoas mais aggarraram 

tambem, com o mesmo proposito, Alvaro Cecchino; que diante da 

attitude de Alvaro Cecchino, o Contador Gioiosa ficou alterado 

e outras pessôas tambem trataram de acalmal-o, recolhendo-se 
, 

Gioiosa para o interior do Banco; que emquanto Gioiosa ja se en 
... , 

centrava dentro do Banco, a exaltaçao continuou ca fora, por a1 

guns instantes apenas, durante os quaes o depoente sotrreu al-
,. ... -guns empurroes, por parte de varias pessoas cujos nomes nao lhe 

foi possivel guardar em virtude da propria emoção do depoente; 

que emquanto se estabelecia aquella contusão, sobre não deixa

rem o depoente entrar e protestar. este pela necessidade de en

tregar a correspondencia de responsabilidade , e em pessôa ao 

Banco,ouviam-se vozes dentre as quaes a de Alvaro Cecchino e 

a 4este directamente ao depo n 
correspondencia a qualquer um, mas que elle depoente não podia 

entrar· que terminado aquelle incidente o depoente se retirou 

entran~o no Banco pela rua ~uinze de Novembro; que Alvaro Cec

chino quando se dit1g1u ao depoente o tez não violentamente,mas 

com calma, aconselhando o depoente a não entrar em signal de .. 
protesto contra a suspensao do seu collega; nada mais., digo, 
collega; que· não tem bem certeza si durante os movimentos de 



de rotest L tendo altado varo Cec-
chino ao serviço como disse, não sabe precisamente, quantos co! 

, 
legas o acompanharam, isto e, se em numero exacto de cinco, se 

em maior ou menor numero; que ouviu entre os correntistas, nes

ta Matriz, dentre os quaes se recorda o de nome oracy Barbosa, 

actualmente na Agencia de Marilia, que Del Guercio !oi suspenso 

em virtude de desacato contra o Contador; que durante todo o 

tempo em que esteve presente a estas acenas, principalmente no 

momento em que indirectamente !oi o depoente a causa mais prox! 

ma do incidente entre Alvaro Cecch1no e o Contador, a despeito 
.... , , 

de ter a sua attençao ora voltada au, digo a um, ora voltada a 

outro ( Caechino e Gioiosa ) não viu, absolutamente G1oiosa dar 

qualquer empurrão em Alvaro Cecch1no nem tampouco ~ecch1no ser 
, 

emptrrado por quem quer que tosse; que ja quando o depoente se 

retirava, a distancia viu no meio do grupo um guarda civil,rnas, 
como o depoente !oi quem mais esteve em evidencia no momento 

mais grave do incidente, não pÔde dizer o instante em que houve 
,.. 

a inter~ençao no grupo de qualquer guarda civil ; que durante 

esse incidente mais grave, não notou a presença de algum guarda 
, 

civil, tacto que o depoente se apercebeu, quando ja se retirava 

e se encontrava proximo da rua Tres de Dezembro; que Quando o 

depoente se retirava viu que ainda na porta se conservava o Con -
tador sr. Gioiosa; nada ma1s.Dada a palavra ao dr. Rivadavia de 

, 
Mendonça, advogado de Alvaro Cecchino, as suas reperguntas, res-

ponde: que quando o depoente se achava entre Alvaro Cecchino e 

o Contador do Banco, no momento em que se davam os factos mais 

importantes, o depoente não tinha ao seu lado nenhum guarda ci-
, 

vil; que elle depoente e s dicalisado no mesmo Syndicato d .. ~e~ 
z parte Alvaro Cecch1no e que nunca !requentou a mesma Associa

ção de Hancar1os e muito menos na vespera e no dia em que occor -
reram os factos narrados pelo depoente; que, depG1s assistir aos 

, , 
factos verificados na entrada do Banco a Rua da Boa Vis~a, elle 

depoente deu a volta pela rua Tres de Dezembro e entrou no Ban-



c 

Banco pela Rua Quinze de Novembro, sem atrazar-se no horatio re
gulamentar do expediente do Banco; reperguntado pelo Presidente 

da Commissão, re,pondeu: que se quizesse entrar pela porta da 

Rua da BÔa Vista, na occasião em que se davam os racuos que nar-
,. 

rou nao o poderia raeer e que foi exactamente por isso que deu 

a volta pela Rua Tres de Uezembro, elle e mais collegas afim de 

entrar no Banco; que quando estava na esquina da Rua Tres de De-
# # 

zembro, somente, e que viu algum guarda civil na porta do Banco; 
,.. , 

que na occasiao em que sahiu, como ja disse, para dar a volta p~ 

la rua Tres de Uezembro, estava o conflicto entre Cecchino e o 

Contador mais acalmado; perguntado sobre o nono item da Portaria 

disse que nada pode dizer a respeito, visto como não procutava 

ler boletins ou noticias alli referidos; nada mais.Para constar 

mandou o sr. Presidente lavrar este, que lido e por conforme vai 

pelos presentes~ass~ado . 

/;ú"~~ r//~ -~~· 
c;:L.~ ># /., ~--z:--r.. /~ -~--~ 

~~IJV"~ ~~ • c_ 
~ ctL- ,, . eA.::::::: 

L----------- cZ ~ 



DELIBERAÇÃO 

Em seguida , e~ vir tude do adeantado da hora , pelo sr. ~residente foi 

-deliberad• a suspenaao doa trabalhos, determinando fossem designados 

dia e hora para a sua ~ontinua-~o~ E pa~a, constar lavrei es .. te que vae 

a.sslgnsdo pela Commlssa.o , Eu,~ h ~ secreta· 

rio que dactylographei e assigno . 

• /1, !7-~ t/~t"' /1-rL 
~ 

CERTIFICO em virtude da 

; 

o dia 21 do corrente , as nove e mei1 

horas e se:guintes , para ter logsr a inquiri 

ç;o das testemunhas restsntes . s;o Áaulo , ~O 

de Maio de 1935 . O secretario~ 

os termos da acta retro 

que intimei em sua propria pess~a o dr . Hivadavia de Mendonça , advoPa· 

do do ar . Alvaro Cecchino, bem como as testemunhas Aldebaran Alves , 

Iuiz fu0 ura M0 raea , NQnoel Azevedo Junior e Jos~ Coame Pedroso. O refe· 
, .. 

verdade e dou fe . Sao Paulo 20 de Maio de 1935 . O secretario. 



ASSENTADA 

AOS vinte e um dias de Maio de mil novecentos e trinta e cinco , 

nesta cidade de são Paulo , no salão de reunião dos accionistas 
do Banco Commercial do Estado de são Paulo , onde se achava reu

nida a Commissão nomeada para o presente inquerito , presentes 

alem desta o sr . dt. Rivadavia de Mendonça , advogado do sr . Al

varo Cecchino , commigo secretario , &final assignado , as nove e 

meia horas e seguintes foram inquiridas as testemunhas de accu-
-saçao que se seguem. E, para constar, faço este termo . Eu, Octa-

vio Ferraz Junior , secretario , dactylographei . 

QUARTA rrESTEMUNHA 

Aldebaran Alves , com trinta e um annos ae edade , casado , bras! -
, 

leiro , natural do Estado do Parana, filho de Fidelis Augusto Al-
, 

ves , bancario , residente a Rua Victoria numero quinhentos e se -

tenta e nove , sabe escrever .Aos costumes disse nada . Prestado 
, 

compromisso de so dizer a verdade respondeu : que desde mil nove -
, . 

centos e trinta e quatro e funccionario do Banco Cornmercial do 

Estado de são Paulo ; que ignora os fac tos articulados no primei 

ro e no segundo item da Portaria; quanto ao terceiro item: sou

be por ouvir dizer , que Alvaro Cecchino, na qualidade de Presi 

"!"n te do S~mdicato dos Bancarios foi um dos chefes do movimento 

grevista dos bancarios occorrido em Julho de mil novecentos e 

trinta e quatro; que no dia mais intenso da greve , houve uma ma-
- , nifestaçao publica de bancarios as portas do Banco Commercial 

da rua Quinze de Novembro e o depoente , que não adherira á gre 

ve , trabalhava, quando ouviu da parte dos manifestantes injuriaE 

pontra aquelles funccionar1os que est~vam trabalhando , taes come 

" abaixo amarellos •; quanto ao quarto e a6 quinto item: soube o 

depoente que Alvaro uecchino foi afastado do Banco por duas ve -- , zes ignorando nao so a causa desse afastamento , como o motivo da 

sua volta ao trabalho ; que igonra o facto constante do sexto i 

tem; quanto ao setimo e oitavo itens: que na manhan de dez de 



de ~bril proximo passado , dez minutos antes mais ou menos da ho-
, 

ra da abertura do expediente , o qual começa mais ou menos as no -.. .,. , 
ve e vinte com a abertura da porta da Hua BOa Vista , aquelle lo-

cal chegava o depoente para t alhar, quando dest se acercaram 

alguns collegas dentre os quaes se recorda de Manoel de Azevedo 

Juninr, e este , antes mesmo de se reunir o depoente aquelles 

collegas connnunicou-lhe que se estava preparando um movimento 

grevista facto este confirmado por aquelles tres ou quatro com-
, 

panheiros; que de facto , a esse tempo ja se notava alguma agita-
#O' , ... 

çao em frente a porta do Banco , para a rormaçao de parede , e co -
, 

mo o depoente tivera noticia, tal como ja disse , que Alvaro Cec -

chino fÔra um dos promotores da greve de Julho de mil novecentos 

e trinta e quatro , notou , entre o grupo que formava a parede na 

Banco se destacava Alvaro Cecchino ; viu a seguir o de 

poente que se approxtmou , com o proposito de entrar , o collega 

Haroldo Mattei e este foi impedido d,e entrar, sofrrendo alguns 

e de outros ; que Haroldo Mattei protestava con

tra os seus collegas , acto em que , aberta a porta , appareceu o 

Contador sr .Geraldo Gioiosa, que dirigindo -se áquelles que impe 

diam a entrada de Mattei disse - lhes : uporque estão impedindo a 

entrada de quem deseja trabalhar , voc~s não podem impedir"; que 

Cecchino fazia parte do grupo que impedia a entrada de 

com a 1nterven~ão do 
, , 

~,~age;ressiva, ora com palavras , o a com gestos ; disse Al-

varo Cecchino mais ou menos : ~ que ninguem desejava trabalhar e 

que queriam justiça" e de punhos cerrados enfrentava Gioiosa; 

diante da exaltação de Cecchino varios colegas o seguraram para 
. ~ -evitar que Cecchino consumasse as intençoes de aggressao contra 

Sioiosa, tendo tido mesmo o depoente opportuhidade de segural-o 
' oor um dos pulsos , por algum instante ; que esteve o depoente du-

rante esse tempo com a sua attenção immediatamente voltada para 

Alvaro Cecchino , diante da sua attitude aggressiva contra Gioio

sa, podendo affinnar que Alvaro Cecchino não recebeu empurrão ou 



o 

~ , 
ou aggressao de quem quer que fosse, sendo poss ivel que, apos 

aggarrado por seus proprios _companheiros , dada a attitude aggee-
, #JW • ,., 

ssiva ja referida , no momento da exaltaçao e precipitaçao dos 
" seus collegas , para o segurarem e possivel que um ou outro esbar 

ão tivesse levado ; que precisamente nesse instante , foi que o 

depoente se apercebeu de que havia a presença de um guarda-civil 

não podendo, diante da sua attenção voltada para o incidente mat 

grave, precisar o momento exacto do comparecimento do guarda , nem 

nor onde o mesmo se aae r cou do grupo , tendo o depoente tido a 1m 

pressão de que o mesmo soldado ~ surgiu milagrosamente da terrau 

que ao apparecer esse soldado ouviu o depoente Gioiosa a elle di 

zer ~ue era o Contador do Banco e pedia- lhe que restabelecesse 

a ordem e que garant i sse a entrada daquelles que quizessem livre 

mente trabalhar ; que a essas palavras , Cecch1no secundado por va 
~ ~ 

rias pessoas do grupo , em coro , dizia: "ninguem quer entrar" mas 

Gioiosa apontava uns e outros a~legando que uns e outros deseja

vam entrar e então , aproveitando - se daquella confusão o depoen

te entrou, porque declarou que queria AntEar , e o fez , sem na

da mais ter visto ; quanto ao nono item: que a desueito de não 

ter l1do noticias , boletins etc . publicados em jornaes noticio

sos e periodicos e na imprensa privativa do Syndicato , tem ouvi 

do de seus collegas terem sido publicadas noticias e commenta

rios offensivos aos seus superiores hierarchicos , e do que tem 

Cecchino , razão pela qual , e principalmente , digo Cecchino ; que 
, " logo apos tenninada a greve o depoente leu no jornal " A Vida Ban 

caria" , da qual lhe consta ser 11.lvaro Cecchino um dos redacto 

res , publi~ou alguns commentarios insultuosos contra não adhesis 

tas da greve e contra superiores , usando de linguagem que não 

consultava o o to de vista respeitoso do depoente e por .lsso o 

depoente requereu a sua demissão do quadro do Syndicato dos Ban

ficando assim rectificada em parte quanto ao conhecimen

to , pessoal tido de notas publicadas pela imprensa privativa do 



do Syndicato Bancaria. nada mais . Dada a palavra ao dr . Rivada~ 
, 

via de Mendonça , advogado de Alvaro Cecchino , as suas repergun-
, -tas, respondeu : que dias apos ao incidente sobre o 4ual depoe , 

, 
elle depoente pres tara por escripto e assignado outro depoimento 

sobre os mesmos factos por elle assistidos , depoimento este que 

foi encaminhado ao inquerito que o depoente presume iniciado pe 

lo Banco Commer., ial do Estado de são Paulo , e que , em linhas ge 

raes relata os mesmos factos atráz r~ latados ; perguntado sobre o 

tempo exacto de seu serviço no Banco Commercial~ respondeu que 

entrou para o serviço do Banco Commercial precisamente no dia 
, 

nove de Março de mil novecentos e trinta e quatro , isto e, ha um 
, 

anno e dois mezes . Perguntado se ja gosa do direito de estabili -

dade no emprego ? Respondeu que trabalhou durante onze annos em 

Bancos , sendo nove annos no Banco Pelotense e dois ~nnos no Ban 

co Nacional do Commercio, consultando a propria testemunha, ao 

digno advogado que a interroga, se o prazo contado em outros Ban

cos no qual trabalhou deve ser contado para o direito de estabi -
, 

lidada, sendo que caso nositivo julga- se com direito a estabili -
, ... . 

dade, e caso negativo e c.' ta claro <..J.Ue nao conta com a e stabillda-
, 

de; Perguntado se o depoente ja leu o decreto federal que insti -

tuiu no Brasil a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Bancarias? 

Respondeu que leu por alto; nada mais.Lido e por conforme vai as-
signado pelos presentes . ~~o+~~//~~. 



DELIBERAÇÃO 

Em seguida, em v~ttude dd a dea ntado do hora, pe lo sr. Presidente foi de 
... 

terminada a suspensao dos trabalhos fic&ndo designado ainda o dia de ho 

je, ~a treze e meia horas e seguintes para a continuação da ibquiriç;o. 

que lido e por conforme vae assignado pel 

_,_,~~""'--~~~secretario daety-

/ ~ -# 

E, par& constar 
,.. 

commissao. Eu, 

lographei e assigno . 

~ ç:::?_.z-__,;_ /~ -~~~~ 

' ~ 

CERTIFIOO, que por todo o conteudo da deliberação sup~a, intimei ao dr. 

Riuadavia de Mendonça, advogado de Alvaro Cecchino e as testemunhas Lu

iz de M0 ura Moraes, Manoel de Azevedo Junicr e J nsé Cosme Ped:roso. 

o referido ~ verdade e dou ré. são Paulo 21 de Maio de 1935 o secreta-

rio . 



·" 

t 

ASoENTADA 

Aos vinte e um dias de Maio de mil novecentos e trinta e cinco , 

nesta Cidade de são Paulo , no salão de reunl~o dos accionistas 

do Banco Oommercial do Estado de são Paulo , onde se achava reu~ 

nida a Commissão nomeada para o presente inquerito , presente a

lem desta o s r. dr . Rivadavia de Mendonça , advogado de Alvaro 
, 

Cecchino, eommigo, secretario, afinal ass ignado , as treee e meia 

horas e seguintes foram inquiridas as testemunhas de accusação 

que se seguem, E, para constar , faço este termo · Eu , Octavio 

Ferraz Junior , sevretario , dactylographei . 

QUINTA TESTEMUNHA 

Luiz Moura Moraes , com vinte e sete annos de edade , solteiro , 

brasileiro , natural deste Estado , filho de Isaltimo Pires de 
, , 

Moraes , bancarib , residente a rua Senador Feijo numero treze , 

sabe escrever . Aos costumes disse nada . Prestado compromisso de 

só dizer a verdade e inquirido oobre os itens da Portaria, res 

pondeu : que ha doze annos é funccionario do Banco Commercial uo 

Estado de são ~aulo ; que quanto ao primeiro item sabe por ouvi r 

dizer , não podendo indicar o nome de algum informante , em virtu 

de do tempo decorrido , facto que entretanto soube por intermedio 

de collegas da Matriz , que Alvaro Gecch i no foi removido de Pira-
, 

ju onde exercia o cargo de Contador , em 1931 digo mil novecentos 

e trinta e um , por dedicar- se a corretagens de seguros e consig-
... , , 

naçoes de cafe , em contrario ao regulamento do Banco e as deter 7 

minações de circulares da Directoria ; quanto ao segundo item: 

, ouviu nas mesmas condiçÕes dizer -se que Alvaro Cecchino foi re 

movido de PirajÚ para a Matriz , em virtude de reincidir na mes

ma falta ignorando entretanto que aquelles negocies de consigna-
... , 

çao de cafe e seguros fo ssem feitos de parrP ria com o ex-gerente 

de Cruzeiro; quanto ao te~ce iro item: sabe que Alvaro Cecchino 

foi um dos 
, 

trinta e quatro , ora por in-



- , informaçoes de muitos collegas , ora porque assistiu a uma reu -

nião no Syndicato Bancario do qual Cecchino era Presidente , ten

do este tomado parte da mesa directora dos trabalhos daquella 

reunião , na ual se ro bre 

ve, caso o overno ~o atte e ' o de Apo 

sentadorias; que no dia em que houve uma manifestação publica , 

á porta de Bancos, lo o apos estalar a greve , o depoente tinha 
, 

ido a Catanduva commissionado pelo Banco Commercial e la chegan 
, 

do soube do começo da greve ; pelo regresso do ~epoente soube 
, 

que em frente a porta do Banco Commercial houve uma manisf , digo 

manifestação publica de desacato , com injurias e ameaças aos - , funccionarios que nao adheriram a greve , conhecimento esse tido 
, - , ora por 1nformaçoes de collegas , ora pelas photographias publi -

, 
cadas nos jornaes , a frente àas quaes se estampava a photogra-

phia de Alvaro Cecchino ; quanto ao quarto item : sabe que lvaro 

Cecchino foi demittido P.elos factos expostos no i tem terceiro e 

readmittido por motivo que o depoente i gnora ; quanto ao quinto 

item: sabe o depoente que Alvaro Cecchino fo i suspenso em virt~ 

de de uma carta inserta no" Di ario Pop1Jlar .. , pelo mesmo assign~ 

da, publicação essa lida pelo depoente , julganto este que de 

facto R.lvaro Cecchino deveri a ter sido mais comedido na lingua

gem e mais respeitoso em relação á Directoria do Banco Cowner

cial, e nesse sentido teve o depoente opportuni dade de fazer 

commentarios a collegas seus; quanto ao sexto item: sabe que Al 

varo Cecchino de protesto, digo Cecchino , em signal 

contra a 

serviço com outros companheiros ; quanto ao seti mo e oitavo itens : 

que na manhan de dez de Abril ultimo pelas nove horas e pouco 
,. 

da manhan na esquina da Rua Boa Vista com Tres de Dezembro , quan 

do se dirigia ao Banco para trabalhar , encontrou-se com o colle 

ga de nome Ruy Camargo, o qual aconselhou o depoente que não en 
,.. 

trasse pela entrada da Rua Boa Vista , mas , pela da rua Quinze 

de Novembro , porquanto varios bancari os estavam fazendo barrei -



o 

barreira na entrada da Rua BÔa Vista afim de não permittirem e 

impedirem a entrada dos que· desejavam trabalhar; que com Ruy Ca

margo deu a volta e entrou no Banco Commercial pela entrada da 

Rua Quinze de Novembro; que assignado o seu ponto o depoente 
- # # atravessou o salao , chegando ate a porta da rua Boa Vista afim 

de ver do que se tratava , notando quA,defacto , havia uma barrei 

ra impedindo a entrada dos funccionarios , estando destacado nes 

sa barreira, Alvaro Cecchino ; que a seguir o depoente chegou-se 
# ate a mesa do Contador , communicando - lhe o que occorria; o Con-

# ~ 

tador levantou-se e foi ate a porta da rua Boa Vista, acompanhag 
# 

do -o o depoente ; que o Contador chegou ate a porta e o depoente 

ficou atraz do Contador, ainda no interior do Banco , cerca de un~ 

quatro ou cinco metros ; que o depoente ouviu uma grande gritaria 
# e porisso sahiu tambem ate a rua notando que Alvaro Cecchino com 

. -
voz calma, dizi nos queremos é justiça e direito 11

; que 

viu o seu col1ega Carlos Gomes Barreiros segurar Cecchino e dize1 

ao Contador : " o senhor entre , não se exponha"; que o depoente 

sómente viu Barreiros aggarrar Cecchino e porisso poz- se na fren 
# , 

te do Contador ; que quando ouviu a gritaria la fora e o dPpoen -

te ainda se conservava no interior do Banco cerca de uatro ou 

cinco metros em relação á porta aa rua BÔa Vista e Gioiosa que 

junto a esta se achava, não viu o que se passou, não podendo por 

isso precisar o que teria occorrido entre Cecchino e o Contador ; 

que ainda antes de ter avi sado o Contador do que occorria , quan

do o depoente tomou conhecimento , de vista , da barreira que se 
, 

formava em frente a porta do Banco, viu que o funccionario Harol 

do Mattei pretendi~ entrar e era impedido por Alvaro Cecchino ; 

que foram estes factos , em sua integridade os levados pelo de 

poente ao conhecimento do Contador ; que quando o depoente sahira 
, , , 
a Rua, como ja ficou dito , viu que se encontrava ja no local , 

dois guarda civis ; naquelle momento ouviu os guardas perguntarem 

a Gioiosa se lueria ~ue chamassem a resistencia ou o Delegado de 

serviço respondendo - lhes o Contador que não precisava bastando 



que os guardas garanti ssem a entrada dos que desejavam trabalhar; 

que desde o momento que Gi oiosa levantou-se de sua mesa para to 

mar conhecimento do facto , o depoente teve -o sempre sob suas vis 
, 

tas, ate o depoente saltar para a rua , podendo affirmar que Gio -

iosa nãm aggrediu nem tentou aggredir quem quer que fosse , e mu! 
, ~ 

to menos a Alvaro Cecchino , embora com um empurrao que fosse ;que 
~ , 

nao e verdade tery qualquer dos guardas civis dito ao Contad~r 
~ 

que deixava de preader qualquer pessoa por este indicada, por 
~ , 

ter sido o Contador o aggressor de alguern , nao so porque o Con-

tador não mandou prender pessôa alguma como , porisso , não teve 

qualquer dialogo nesse sentido com quaesquer dos guardas ; final 

mente quanto ao nono item: que o depoente ignora os factos nelle 

relatados; nada mais . Dada a pal~ra ao dr . Rivadavia de Mendon-
, 

ça, advogado de Alvaro Cecchino , as suas reperguntas , respondeu: 

que não podendo entrar pela entrada da rua da BÔa Vista , o depo 

ente deu a volta pela rua Tres de Dezembro e entrou no Banco pe -
, 

la Rua Quinze de Novembro as nove e quinze mais ou menos , antes 

portanto da hora do expediente , sem soffrer por parte de quem 

quer que seja qualquer coação; que quando o contador sr . Gioiosa 

chegou á porta de entrada da Rua da Bôa Vista, Alvaro Cecchino 

desceu os degraus e ficou proximo ao primeiro degrau de accesso 

exterior; que pela sua posição dentro do Banco , elle depõente. 

não viu se A~varo 9ecchin? assumi~se a1g·wma attitude que pudes -

se ser interpretada como ameaça de aggressão; que quando os guar 

das se dirigiram ao Contador ao Banco , este ultimo ainda se en-
, ~ 

centrava na porta de entrada da rua da Boa Vista ; nada mais ; por 

occasião da leitura do presente depoimento o depoente rectifi -

cou o detalhe relativo ao segundo item quanto 

Cecchino removido de Cruzeiro para a Matriz e 
a ter sido Alvaro - . , nao de Piraju pa-

, , * ra esta, porquanto de Piraju e que fora removido para Cruzeiro 

e esclareceu mais o depoente detalhes referentes ao sevto , digo 

ao setimo e oitavo item, porisso que quando chegou até á porta 
~ . 

da Ru~ Boa V1st~ , para tomar conhecimento da barreira , a porta 



prota , digo porta da Rua BÕa Vista já estava aberta para entrada 
, 

dos funccionarios , isto as nove e quinze mais ou menos , segundo 

habito e ho~ario de entrada . Nada mais .Para constar mandou o sr . 

Presidente encerrar este , que lido e achado conforme vai pelos 

presentes assignado . ~~-/)v/5 ~/./~ -~, 



-DELIBERAQAO 

Em seguida , em virtude do adeantado da hora , pelo sr . ~residente foi 

deliberada a suspensão dos trab2lhos para 2 sua continuação em dia e 

hora que f~r designada pelo Secretario . E .~r't\ const:r lavrei este . 

t l'!ldl, que vae assignodo pelo Commissão. Eu ,~~~ 
sect'et&rio, dactylographei . A.d fY~,-{.7 /.J..,. () 

r;!!'?_.z:.-~. /~_;--_:...~ . 

~ 

, 
DESIGNO 0 dia de ama n as nove e meia 

horas e seguintes , para serem ouvidas as 

CERTIFICo, em vrtude da design2ção supra e por todo o teor da a cta re-
,. 

ro, intimei na sua propria pessoa , ao dr . Ri vadavia de Mendonça , advo-

gado do ar . Alvaro Cecchino , bem como as testemunhas Mtnoel de Azevedo 
, 

Junior e Jose Cosme 
, , ... 

P6 droso . O referido e verdade e dou re . Sao Paulo 

21 de Maio de 1935 . O secretario .~ h~ 



ASSENTADA 

Aos v~nte e dois dias de Maio de mil novecentos e trinta e cin

co, nesta Cidade de são Paulo, no salão de reunião aos accionis 

tas do Banco Commercial do Estado de são Paulo , onde se achava 

reunida a Commissão nomeada para o oresente inquerito, presente 

alem desta o sr . dr . Rivadavia de Mendonça , advogado do sr . Al

varo Cecchino, commigo secretario, afinal assignado , ás nove e 

meia horas e seguintes foram inquiridas as testemunhas de accu 

sação que se seguem. E, para constar, faço este termo . Eu ,Octa

vio Ferraz Junior , secr$tario , dactylographei . 

SEXTA TESTEMUNHA 

Manoel de Azevedo Junior , com tri nta e tres annos ae edade , ca

sado , portugues, natüral aa ci dade do Porto , Manoel de Azevedo , 
, 

bancaria , residente a rua Clelia numero cento e oitenta e um, sa-

be escrever . Aos costumes nada disse . Prestado compromisso e in

quirido àobre os itens da Portaria , respondeu : que tem sete an

nos de serviço no Banco Commercial do Estado de s ;ão Paulo; que 

ignora os factos constamtes dos itens primeiro e segundo ; quanto 

ao terceiro item : sabe de sciencia propria que ~lvaro Cecchino 

foi um dos promotores da greve bancaria de Julho de mil novecen 

tos e trinta e quatro , Óra porque o viu á frente do movimento , 
, , 
ora porque era quem mais enthusiasmo manifestava, ora porque mai. 

de uma vez , assintindo reuniÕes do Syndicato , o viu na Presiden

cia da mesa , discursar , ao lado de um funccionario de outro Ban-, 
, 

co , argumentando e incitando os companheiros a ~reve ; que no dia 

em que publicamente se manifestou a greve houve em frente ás por 

tas do Banco Commercial , da rua Quinze de Novembro , uma mani fes 

tação de bancarias , com palavras injuriosas ( "amarello 11
, "amare 

lão .. ) contra os que não tinham adherido á greve , entre os quaes ----· . - ··---
o depoente , que se conservava trabalh~do , não tendo , todavia , 

visto Alv~ro Cecchino; quanto ao quarto item: sabe que Alvaro 

e anno, pelo facto de chefias a greve foi 

I 



foi demittido do Banco Gommercial , sendo logo depois reintegrado , 

ignorando, entretanto , as condiçÕes dentro das quaes foi réadmit 
5.~ 

tido; quanto ao oitavo itmn: que leu no"Diario Popular11 uma car-
, ... 

ta dirigida a redacçao e asig , digo , assignada por Alvaro Cecchi 

no, carta essa na qual se contem termos pouco delicados á Direc 

toria do Banco Commercial , entretanto não sabe se Alvaro Cecchi 

no depois de readmittido , foi suspenso , e se o foi , ignora a cau 
,.. , 

sa da sua suspensao; que a presente resposta e pertinente ao 

quinto item e não ao oitavo , como por engano acima ficou escrip 

to; 4uanto ao sexto item: sabe o que no mesmo se contem, isto é, 
em signal de protesto contra a Lei de Segurança , Alvaro Cecchino 

ao lado de mais uma meia duzia de companheiros deste Banco , tez 

greve, deixando de comparecer ao serviço; quanto ao setimo e oi 

tavo itens : que na manhan de dez de Abril ultimo , poucos instan-
"' tes antes da hora habitual de abertura da porta da rua da Boa 

Vista , isto é, nove e um quarto mai s ou menos , o de~oente che 

gou para trabalhar e notou que na calçada se formava varios gru

pos de rapazes desconhecidos , separados esses grupos poucos pas

sos uma dos outros , notando a presença, em um dos mesmos grupos , 

de Alvaro Cecchino; que o depoente ~proximou-se mais um pouco e 
, . 

viu que Alvaro Cecchino e quem se dirigia ao grupo ao qual per-

tencia , dizendo que ninguem havia de trabalhar, em signal de 

protesto contra a suspensão de raschoal Del Guercio , pelo facto 

delle ter feito propaganda dentro do Banco , dos salarios mini -

mos; que p0 rguntou a alguem proximo , · cujo nome não se lembra , 
I 

sobre as pessôas daquelle grupo que rodeavam Cecchino , tendo si 

do inrormado de que se travava de funccionarios do Banco Noroes

te; assim como tambem foi informado que outros rapazes alli pr~ 

sentes , seus desconhecidos , eram funccionarios de outros mais 

Bancos; que o depoente , depois dessas informações , chegou-se 

mais proximo ainda , subindo as escadas exteriores , atpe , digo , 
, , .... 

ate o ultimo degrau superior , encostando -se a grade do portao ; .. 

que, immediatamente , este foi aberto pelo continuo , do lado de 

.. 



de dentro ; antes ainda , da abertura do portão , cousa de apenas 

mui t o poucos minutos , á medida que iam chegando funccionar' s 

do Banco , Alvaro Cecchino a estes se dirigia manifestando - lhes 

a intenção de pra , digo , paralisação dos serviços , em signal de 
# 

protesto pela causa ja exposta e os recem-chegados , em sua qua-

si maioria , com gestos de enfado , sacudiam os hombros como a ma· 

nifestarem a sua não adhesão ao movimento grevista em preparo, 

deixavam a rua BÔa Vista , contornando a rua Tres de Vezembro , pa 

ra entrarem no Banco pelas portas da rua Quinze de Novembro ;que 
- "' ... ao abrir-se o portao da rua Boa Vista , como ia dizendo , portao 

esse aberto apenas em uma das suas partes , a parte media , deter· 
# "' minando a passagem de uma so pessoa , Alvaro Cecchino poz - se em 

frente a essa abertura, para impedir a entrada dos seus collegaf 

que nesse preciso instante appareceu Haroldo Mattei com o propo · 

sito de entrar , mas encontrou, barrando a sua passagem, Alvaro 
, 

Cecchino de braços abertos ; que Haroldo Mattei tentou ate pas -

sar por debaixo de um dos braços de Alvaro Cecchino quando este 

dizia 11 aqui ninguem entra••; proteate.ndo Haroldo Mattei pela 

necessidade de entrar , Alvaro Cecchino com um empurrão arremes 

sou Haroldo Mattei na calçada ; que Haroldo Mattei fe s mais uma 

outra investida para entrar, tendo sido de todas as vezes , im

pedido aos empurrões por Alvaro Cecchino ; nesse mesmo i nstante , 

surgiu por detraz de Alvaro Cecchino , o Comtador , por , digo , Co! 

tador , estando Cecchino de costas voltadas para este ultimo ;que 

o Contador collocou a mão ~~~~~~~~~~~e 

como este , como disse , estava de costas voltadas Contadol 



~ ~ N 

porta, estava nervoso, entretanto, nao so o Contador nao teve 

qualquer palavra aspera contra Cecchino como tambem o gesto 

delle ter collocado a mão sobre o hombro de Alvaro Cecchino,pa

ra afastal-o do lado, afim mais facilmente tomar conhecimento do 
#" - , facto, nao foi um gesto de aggressao; que Alvaro Cecchino apos 

receber aquellas palavra de chamamento de sua attenção por parte 

do Contador, aggarrou-o com violencia pelo paletot, puxando-o 
~ 

ate um ou dois degraus abaixo; que emquanto se davam os factos 

antetiores, dois guardas civis estavam proximos no meio da rua, 

não sabendo o depoente , precisamente, se alheiàdos aos factos 

ou se em observação disfarçada; entretanto, assim que se deu o 

facto entre Cecchino e o Contador os guardas se approximaram e 

o Contador pediu-lhes para que não perrnittissem a desordem e ga 

rantissem a entrada dos que desejavam trabalhar; que os guardas 
... ... "' de começo, nao sabiam o que fazer , por nao conhecerem as pessoas, 

e hesitaram diante aa attitude exaltada de Alvaro Cecchino , ten

do sido preciso que o Conta.dol lhes explicasse ser elle o Conta

dor; que os gmardas , digo , que um dos guardas ficou tomando con 

ta da porta, eroquanto que o outro foi telephonar para a Policia, 
, 

segundo soube o depoente; que immediatamente apos o incidente 

entre Gioiosa e Cecchino , ao approximarem-se os guarda~ , notou 
, 

o depoente que aquelles companheiros de cecchino , somente aquel -

les de outros Bancos , inclusive o pessoal do Banco Noroeste , tra

tarmm desde logo, de organisar uma defesa para Alvaro Cecchino , 

dizendo em altas vozes :" foi o Contador quem o aggrediu" ; que 
... , 

entretanto este facto nao e verdadeiro e aquelles que diziam 

tal eram justamente os mesmos que concitavam os funccionar1os do 

Banco Commercial a não trabalharem; finalmente quanto ao nono 

item:ignora os factos nelle constantes; esclarecendo melhor o ~ 

terceiro it(m tem a dizer que tendo assistido a varias reuniÕes 

do Syndicato , de preparo da greve , em uma dellas ouviu um ora

dor, pertencente a outro Banco , segundo ouviu dizer , de nome 

Frei tas Guimarães , o q ua 1 discursava ao lado de Alvaro Cecchino , 



.. 

cecchino, o qual tomava parte na mesa dos trabalhos; que aquel-

le orador, entre outras palavras dizia e aconselhava os ~ancarios 

de como deveriam agir caso o Governo n8.o os attendesse, no sen

tido de ser victoriosa a greve: deviam escangalhar as machinas, 

empastellar o fichario, à tudo emfim destruir e damnificar de 

maneira a prejudicar o serviço . Nada mais . Dada a palavra ao 
, 

dr. Rivadavia de Mendonça, advogado de lvaro cecchino, as suas 

reperguntas, respondeu: que ainda com relação ao sexto item, A~

varo Cocchino deixou de trabalhar em protesto contra a Lei de 

Segurança, mas que não sabe se Cecchino tivesse incitado qual

quer dos seus col1egas a tomar parte naquelle protesto; que com 

relação ao oitavo item o depoente declarou que logo que se deran 

os ractos entre o Contador e Cecchino, elle depoente que se acha 

va na porta não viu se algum guarda entrou no Banco; que logo de 

pois que os guardas se entenderam com o Contador do Banco e os 

animes serenaram, elle depoente entrou para o Banco pela mesma 

porta onde se achava sem nenhuma coacção, não sabendo ao certo 

a hora que entrou , mas que o expediente comegou um pouco mais 

tarde da hora habitual devido ao indidente verificado na entra

da do Banco; que perguntam qual a finalid~de da greve de Julho 

- de mil novecentos e trinta e quatro ? respondeu: que não sabe 
,., 

ao certo , mas que suppoe ser motivada pelo horario de seis ho-

ràs; nada mais; dada , digo, Pelo sr .Presidente, para esclareci

mentos, respondeu a testemunha . Perguntado se elle depoente sof 

!reu ~lguma perseguic.ão por parte do Banco pelo facto de !requ~ 
, - .. tar, como ja declarou, as reunioes ou algumas reunioes no Syndi 

,. 
cato ao qu~l pertence o sr . Rlvaro Cecchino , respondeu que nao . 

Perguntado se lhe consta que algum empregado do Banco tenha sidc 

perseguido pelo mesmo motivo, respondeu que não . Perguntado se 

daqui por deante tinha receio qualquer de que a Director i a per

s,ga ou venha a perseguir o depoente em virtude de sua vida so 

cial syndical? respondeu que não . Nada mais havendo mandou o 

sr .Presidente encerrar este que vae, depois de lido e achado 



ac ado conforme, pelos presentes assignado . 

4 "* l ;t:-~1 /J--a-L- ~ ( 
C4 .. r. 0>..-e:--:/~ ~·~. 

. ~"" ck.~CA-

. .. 

./ 



DELIBERAÇJrO 

Em seguida, pelo ar. Presidente, em vi:rtud e do sdeantado da hora, foi 

deliberada a suspensão dos trar all\os, pars o seu pro seguimento em dia 

e h~ra designada pelo secretario. ~ pana cons~ar lavrei este t ermo ~ue 

vae ass1gnado pela Cornm1ssÕo. Eu,~L__.-~ 
secretario, dactylographei e os signo. T -O 

/~. ,Jf ~;h -r-. . 

~~ -~4 t:P~,~ /~-r----r- · 

' ~ 
, 

'OESIGO o dia de hoje, s treze e meia ao. 

ra.s e seguintes para t e r logar inQ..tiri· 

ção da testemunha restante. são Paulo 22 

de Maio de 1935· O secretario~ 

~ 
-CERTIFICO, em virtude da designaçao supra e dos- termos ·da acta retro, 

... 
qúe intimei em sua propria. pes r oa ao dr. Rindavia de Mendonça,advoga-

, , 
do do _ar. Alvaro Cecchino, bem como a testemunha Jose Cosme Pedro ao. 

# , N 

O ref Qrido e verdade e dou fe.Sao Paulo 22 de ~io de 1935· O secreta-

· rio.~ 



ASSENTADA 
Aos vinte e dois dias de Maio de mil novecentos e trinta e cin

co , nesta cidade de são Paulo , no salão de reunião dos accionis 

tas do Bahco Commercial do Estado de são Paulo , onde se achava 

reunida a commissão nomeada para o presente inquerito , presente 

alem desta o sr . dr . Rivadavia de Mendonça , advogado de Alvaro 

Cecchino , ás treze e meia horas e seguintes foram inquiridas as 

testemunhas de accusação que se seguem. E, para constar, faço 

este termo . Eu, Octavio Ferraz Junior , secretario , dactylogra

phei . 

SETIM.A TESTEMUNHA 
, 

Jose Cosme Pedroso , trinta e seis annos de edade , casado , bra-

sileiro , natural deste Estado , filho de Seba ' tião Cosme Pedroso , 

bancario , residente em Brooklin Paulista, Rua uinze de Novem

bro quinhentos e trinta e sete , sabe escrever . AOS costumes na

da disse . Prestado compromisso de só dizer a verdade e inquirido 
, 

· sobre os artigos da Portaria , respondeu : Qu~ e tunccionario do 

Banco Commerr: iA.l do Estado de ão Paulo ha seis annos e meio; 

que· ignora os dois primeiros itens da Portaria; quanto ao torcei 

ro item: que sabe de sciencia propria que ftlvaro Cecchino foi um 

dos promotores da greve bancaria de Junho de 1934, digo mil no 

vecentos e trinta e quatro , porisso que , em conversa com o mesmo 

disse Cecchino ao depoente , ue tinha estado no Rio em conferen

cia com o Ministro do Trabalho o qual teria apresentado umas ,~ 

tas clausulas sobre a pretenção dos bancarios , nãg acceitas por 
N # 

estes, razao pela qual Cecchino disse que ja tinha entrado em 
--·····---entendimento com bancarias de outras praças , no senti do da para-

lisação dos serviços ; ignorando o depoente sobre o 4ue se arti -
. , 

cula na ultima parte do terceiro item, isto e , sobre ter havido 

ou não .. uma manifesta c~ão publica de desacato ás portas do Banco , 

com ameaças e injurias aos funccionar1os que se conservaram fi 

eis aos seus deveres•· ; quanto ao quarto i tem: sabe apenas por ou 

vir dizer , que Alvaro Cecchino oor taes factos , em seis de Julho 



Julho, foi demittido , ignorando entretanto , a causa de sua read

missão; quanto ao quinto item: sabe tambem por ouvir dizer que 

Alvaro Cecchino logo depois foi suspemso em virtude de uma carta 

no r elle as [·ignada e publicada no "Diario Popular" e como não leu 

essa publicação ignora os termos da mesma; quanto ao sexto item: 

sabe que em signal de protosto contra a Lei de Segurança faltaT 

ram ao serviço, alguns funccionarios, ignorando-lhes , entretanto , 

os nomes; quanto ao setimo e oitavo itens : que na manhan do dia 

dez de ~bril proximo passado o depoente, á hora do costume de en 
, . 

trada do expediente da manhan , as nove ao~ras e quinze ma1s ou me 

nos, chegava para trabalhar , com o proposi to de entrar pela Rua 
"" ... , Boa Vista, viu que se estabelecia um cordao junto a porta, pos-

tados no de rau superior , Alvaro Cecchino e Paschoal Del Guercio, 

os ent rada dos funccionarios que desejavam tra-

balhar; impedida em rimeiro lagar a entrada do cal

lega de nome Carlos Gomes Barreiros o qual protestou di.zendo que 

i commYU cªngo - lhe o facto ; que a seguir 

- s~ Haroldo Mattei e Cªcchino tambem o 1m ediu de en

trar; o depoente não ouviu o que di sse Haroldo em relação á obs -
... , ... 

trucçao de sua passagem ; que o aepoente e deficiente da audiçao 

razão pela qual não poude distinguir o que Alvaro Cecchino dizia 

como razão de impedir os seus collegas de entrar para o trabalho ; 

que no instante em que Haroldo dattei era impedido de entrar a 

porta tinha acabado de ser aberta em abertura capaz de ~ennittir 

a entrada a tres pessôas , entretanto Alvaro Cecchino , Paschoal 

Del Guercio e mais duas pessôas cujos nomes , cujas physionomias 

não poude bem distinguir e todos elles eram os 1ue formavam a 

barreira em frente á porta ; que ainda quando 1m edida era a en-

t ada de Haroldo Mattei sur iu por detraz ue lvarQ Ce hino J_o · 

Contador , Geraldo Gioiosa , o qual vindo de dentro e dizendo logo 
.., , 

u porque nao pode entrar?" sobre o hombro de 

Cecchino com o essoal do denoente , 

P,ara afastal -o e assim deixar livre a entrada de Haroldo Mattei ; 



Mattei ; que quando o sr . Gioiosa disse perguntado , digo disse , 

perguntando , "porque não pÔde entrar", ouviu distinctamente a voz 

de Alvaro Cecchino , exclamando " não pÓde entrar " foi apÓs es

tas ultimas palavras que o Contador collocou a mão sobre o hom

bro de Alvaro para afastal-o; que este gest o de Gioiosa não foi 

violento mesmo porque se o fosse , homem forte , alto e pesado co 

mo é, com a ciscumstancia ainda accrcscida de estar Cecchino na 

beirada do de~rau da escada, caso violento fosse , como dizia , o 
... ... , 

gesto , Geraldo Gioiosa teria arremessado ao chao , nao so Cecchi -

no, como um ou doais , digo um ou dois homens mais que lhe esta

vam fazendo comp anhia naquella barreira; que a seguir viu o de 

poente que alguns companh~iros seguravam Alvaro Cecchino , dada a 

exaltação deste , emquanto que Barreiros disse a Gioiosa :~~ o se 

nhor não se exponha, convem entrar para dentro ,. ; que a esse tem

po surgiu um guarda civil ao qual Gioiosa disse , apontando a 

Cecchino : 11 prenda esse homem que está impedindo C:l. entrada dos 

empregados , eu sou o Contador do BancoM; que ouviu Cecchino pro 

te.star em altas vozes , dizendo que alli estava exercendo um ai 

reito numa attitude de protesto, pelo que não podia ser preso ; 

que o guarda civil perguntou a Gioiosa , hesitante como ficou , 

dianee do verboso e da eloquencia e energia de Alvaro Cecchino , 

sobre se Gioiosa desejava que chamasse a autoridade de serviço 
, , 

na Central ; que a esse tempo o depoente ja se achava junto a pof 

ta e encontrado -a livre , entrou para o seu trabalho ; que não ,di 

go , que o depoente não ouviu nem soube sobre se companheiros de 
~ ... ... 

Cecchino ou outra qualquer pessoa por occasiao da intervençao 

do Guarda civil , ou em outra qualquer occasião , disseram que o 
, ~ 

Contador e que fora o an·gressor de Alvaro Cecchin? ; quanto ao nQ 

no item : ignora os factos nelle articulados . nada mais . Dada a 

palavra ao dr . Rivadavia de Mendonça , advogado de ~lvaro Cecchi -
, 

no , as suas reper guntas , respondett: que o guarda civil a ~ue o 

depoente se referiu em suas declarações chegou no momento em que 

se desenrolavam os factos nos quaes tomaram parte Alvaro Cecchi -



Cecchino e o sr . Contador do Banco ; que o depoente entrou para o 

Banco logo depois da pnase mais i ntensa dos acontecimentos por 

elle narrados sendo ~ue , ao entrar , não fÔra impedido por quem 

quer que seja e que entrou ainda antes da hora regulamentar do 

expediente; que no , digo 1ado do s ndicato de que faz 

parte o sr . que não o frequenta ha muito tem 

po e que por isto não esteve em sua séde na vespera ou no dia em 

que se desenrolaram os factos prnr elle narrados ; Pelo sr . PrPsi 

dente, para esclarecimento , foram feitas as seguintes perguntas : 
assim respoudidas pelo depoente : 
em relaçao a parte de seu depoimento em que declarou que tomou 

parte na greve bancari~ , disse ~ue por i sso não soffreu da pa~te 

do Banco nenhuma pemalidade , nem perseguição~ nem admoestação ; 

disse mais que oelo facto dP pertencer ao Syndicato dos Banca

rios ao qual pert ence o sr . Cecchino, tambem nunca soffreu por 

parte ao Banco qualquer punição , perseguição ou admoestação ; 

que quando se referiu ao facto do Contador Gioiosa levar a mão 

ao hombro do sr . Alvaro Cecchino não quiz dizer que o Contador 
' 

estivesse aggredindo o sr . Cecchino , mas apenas procurava abrir 

caminho ao sr . Matte i, o qual não nodia entrar porque o sr . Cec

chino o obstava; que quando declarou que era deficiente do ou

vido , apenas 4uiz significar que voz baixa não ouve com o ouvi 

do direito; e que do outro ouvido tem audição regular ; nada mais . 

E, para constar mandou o sr . Presidente encerrar este , que lido 

e abhado conforme , vai pelos presentes assignado , Resal~o os di 

zeres acima contidos entre a nona e decima linha , que dizem :• a~ 

sim respondidas pelo depoente ! •.Eu , Octavio Ferraz Junior , se - . 

cretario, que dactylographei e asigno , depois de lida tambem a 

resalva acima , /"" ~~:L0o// /7~ -~~ 
/ ~-~--- ,..,-::. ~~:,..;...:::: 



Deliberação . 

Em seguida ,no mesmo local ,pelo Snr .Presidente f oi deliberado que 
· tendo sido despachada uma petição do advogado do Banco Commercia 

do ~stado de S.Paulo , no sentido da juntada de documentos que ora 

se organizam resolvia não abrir desde já o praso para a apresen

tação da defesa de Alvaro Cecchino ,para que somente fosse aberta 

a dilação da defesa apoz a juntada de documentos,para o effeito 

do conhecimento da parte accusada ,para que não fosse prejudicada 

a ampla desefa do mesmo ,dando -se - lhe o tempo necessario para que 

po ssa illidir toda a prova accusatoria,deliberação esta que de -

clara o advogado Dr .Rivadavia Mendoça , patrono do accusado,estar 
de perfeito accordo . E para constar mandou o Snr .Presidente la -

vrar o presente termo que lido e por conforme vae assignado pe -

los presentes . Eu ,Octavio Ferra7 J~io~S~~retario que o dacty -

lographei e assigno . ~~o-~ "~//~~. 
V/~,/- (~. _,-~~ ~ 

~~VUVo\....· .e:L. dL ~~C-4 



JUNTADA 

Em seguida , junto a estes autos uma petição do dr . A.de Moraes 

Sannento , advogado do Banco Commercial do Estado de são Paulo , 

datada de dez de Junho de mil e novecentos e trinta e cinco , acon 
"" 

panhada de treze documentos , na mesma petiç-ao discriminados . 

~u,~h ~ secretario , o dactylographei 



Exmo.snr.Dr.Presidente de. Commissão de Inque~ 

Nos autos do 1nquer1to administrativo instau

rado para se apurarem faltas graves praticadas por ALVARO 

CECCHINO, requer o BANCO COMMH:RCIAL DO ESTADO DE S.PAULO , 

por seu procurador, a Juntada dos documentos seguintes : 

DOCUMENTOS n°s 1 e 2 
; 

O primeiro e o telegramma recebido pela Di -

rectoria do Banco Commercial do Estado de S.Paulo, da Se-
, 

cretaria do Conselho Nacional do Trabalho, relativo a re-

clamação do Sr. ALVARO CECCHINO, sobre sua demissão antes 

da abertura do inquerito administrativo, e o segundo, a 

copia da resposta, na qual se esclarecia estar aquelle func

cionario suspenso e não demittido, até decisão do referido 

Conselho. 
DOCUMENTOS Nus 3 e 4 

, 
O primeiro e copia de um telegranmm da Directo-

ria do Banco Commercial do ~stado de S.Paulo ao Exmo Sr. Pre

sidente do Conselho Nacional do Trabalho, solicitando a indi

cação de um Inspector de Previdencia 11 afim de acompanhar o 

processo com attribuições de Presidente ou aquellas que " o 

Conselho "designe " e o segundo a resposta, em officio G 229 

de 25 de Abril de 1935, da Directoria do Conselho, na qual 

diz que não é " caso de designação de Inspector de Previden

cia " porquanto taes inqueritos administrativos devem obede

cer ás 11 instrucções approvadas pelo Conselho Nacional do 

Trabalho , por accordam de 8 de Março de 1934 ". 

Com o pedido daquella providencia , sem melin

dre algum ao espírito de justiça dessa digna Cownissão , de

sejou o Banco Commercial do Estado de s.Paulo tornar pela 

presença de uma autoridade federal designada pelo proprio 

»oc.J. 2()J • I.OOU X 9S<l-A , T . 



Conselho Nacional do Trabalho, absolutffinente 

vel a imparcialidade com que tem agido. 

td~ 
incontesta-

DOCUMENTOS Nus 5,6,7,8,9 e lO 

Os documentos 5 e 9 dizem respeito á prohibi

ção ( Regulamento art. 37 letra c - Doc. 9 ) - relativa 

a serviços extranhos aos interesses do Banco Com.rnercial 

do Estado de S.Paulo . 

Os documentos 6 e 7 são dois exemplares do 

jornal " o PIRAJÚ " , datados de 26 de Abril e 2 de Agos

to de 1931, nos quaes se lêm annuncios publicados por AL

VARO CECCHINO, offerecendo ao publico seus serviços para 

" corretagens de café -penhor agrícola e financiamento", 

" venda de formicida 11 SAUVICIDA AGAP:h:AM.A 11 e declarando 

ser " Agente do Diario de s.Paulo e Diario da Noite " etc 

e ainda mencionando que para taes serviços 11 PODERIA SER 

PROCURADO NO BANCO COlv.1i.VlERCIAL ". 
, 

O documento nu lo e uma copia de contracto-com-

promisso firmado por AlvaroCecch1no, no qual este se com

promettia a"observar estr1cta.mente oRegulamento Interno do 

Banco, do qual 11 tem " perfeito conhecimento 11 

O DocLunento nv 8 é a copia da circular n° 2o/lll, 

do 1° de Agosto de 1931. Tendo chegado ao conhecimento do 

Banco Commercial do Estado de S.Paulo a transgressão de Alva

ro Cecchino, provada com os documentos n°s 6 e 7, em circular, 

para conhecimento geral de outros transgressores do Regula -

manto, reiterou a Directoria do Banco aquella prohibição. 

Alvaro Cecchino, em suas declarações, pretende 

insinuar que a Directoria do Banco Commercial abria excepção 
, N 

as prohibiçoes reiteradas em circulares doc. 5/8 e no Regula-

mento Interno, art. 37 letra c - doc. 9, uma vez que se tra-

Mod. 201- t.ooo .x 9a+A. 'I'. 



tass~de emprezas, em relação ás quaes eram interessados 

Directores do BANCO CO v11v1ERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO, ci

tando particularmente a " A SAO PAULO 11 
- COMPANHI A NACIO

NAL DE SEGUROS " • Pede-se , entretanto, attenção especial 

para o doc. 5, no qual, explicitamente se reitera a prohi

bição de representações de interesse da " A SAO PAULO " , 

por considerar a Directoria tal representação como " in

compativel com os cargos do Banco " 

DOCUMENTO Nu 11 

Articulada a reincidencia , em Cruzeiro, da 

pratica dos mesmos actos, com a aggravante de serem as cor

retagens e representações feitas de parceria com o Gerente , 

negou Alvaro Cecchino, em suas declarações, tal sociedade, 

negativa essa trunbem formulada no doc. 11. Entretanto, da 

leitura deste documento se verifica que Alvaro Cecchino, em

bora negue ter tido sociedade com aquelle gerente , confessa que 

com o mesmo partilhava suas corretagens e de duas uma : ou o 
, 

Gerente, de facto , fazia jus a essas corretagens e isso ex-, 

plicava a partilha, ou não fazia e ellas lhe eram dadas para 

obter o seu silencio. Convem insistir em que este gerente , 

por esse mesmo tempo, deu um desfalque ao Banco e foi por is

so demittido. 
DOCUMENTO Nu 12 

:h: um recorte do " DIARI o POPULAR " de 24 de 

Julho de 1934, contendo uma carta de Alvaro Cecchino, carta 

essa que motivou sua suspensão por dez dias, não pelos con

ceitos doutrinarias e technicos expandidos, mas pelos termos 

desrespeitosos nos quaes se referia á Directorla do Banco . 

Inquerido Alvaro Cecchino sobre a autoria dessa carta e sobre 
... 

as razoes que dictaram a sua publicação recusou-se a re spon-

der, sob o pretexto de que o assumpto já era objecto de um 

Mod. 201. Looo-X-9S•IrA. T . 



processo no DEPARTAMENTO ESTADOAL DO TRABALHO • Entretanto , 

este processo se refere não a uma accusação formulada pelo 

Banco Commercial do Estado de S.Paulo, contra Alvaro Cecchi

no, mas a uma reclamação deste contra aquelle Banco , motiva

da pela sua suspensão. Como Alvaro Cecchino, de accordo com 

a lei, responde perante o CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO e 

não perante o DEPARTAMENTO ESTADOAL DO TRABALHO , da sua eva

siva deve-se aproveitar, sómente
1

a confissão da autoria da 

carta e, portanto , da attitude desrespeitosa para com a Di

rectoria do Banco Commercial do Estado de s.Paulo 

DOCUMENTO N° 13 

Está junto aos autos o numero da " A GAZETA " do 

dia 7 de Julho de 1934, onde, na 6a pagina, 1a columna, sob 

a epigraphe 11 BOLETINS DISTRIBUIDOS PELO SYNDICATO DURANTE 

A GREVE ", verificam-se no numero 2 injurias graves contra 

um dos directores do Banco Commercial do Estado de S.Paulo. 

Ouvido sobre a autoria moral e material de taes boletins , 

pretende Alvaro Cecchino negar qualquer responsabilidade , 

affirnwndo;mesmo
1
não provirem do Syndicato·e considerando-

os apocryphos e da responsabilidade da 11 A GAZETA 11
• Pelo 

Doc . nu 13, entretanto , a Secretaria da " A GAZETA " affir

ma que aquella folha não daria publicidade aos boletins se não 

estivessem authenticados. Sobre a responsabilidade dessa pu -

blicação, ainda disse Alvaro Cecchino ter tido dellas conhe-

cimento dois dias depois de publicada, isto é, no dia 9 de ·. 

Julho • Sendo, porem, como era , naquella occasião, o presi

dente do Syndicato Bancario, occorria-lhe o dever de repu

dial-as , afim de desfazer a calumnia. Não o fez, porem, tor

nando-se,porisso, respons8vel, pelo menos por omissão, por 

mais esse grave desacato aos seus super1ores. 

Motl. 2Ul- 1.000 X-9B4· A. T. 

,· . 



Relativamente aos documentos offerecidos por 

Alvaro Cecchino, em suas declarações de fls , convem 

uma explicação : 
... Realmente, para nao prejudicar a carreira de 

Alvaro Cecchino, foi declarado em carta de 31 de Julho 

de 1931 que era removido para Cruzeiro " por convenien

cia de serviço ". Particularmente, todavia, ficou elle 

sciente da causa verdadeira daquella remoção, como se 

verif ica da carta de 15 de Março , na qual se recordava 

que essa causa fÔra dedicar-se elle a corretagens de 

cafés e representações. 

Pretende ainda Alvaro Cecchino com referencia 

ás cartas datadas de 19 e 26 de Março de 1932 que, apos 

ter recebido a carta de 17 de Março daquelle anno, na 

qual se lhe lembrava a conveniencia de fazer elle pro

prio o seu pedido de demissão por não terem sido satis

factorias as explicações offerecidas á Director1a , veiu 

a S.Paulo entender-se pessoalmente e apresentou taes alle-
• .., , I 

gaçoes que nao so deixou de ser demittido, como ate foi 
, 

removido a Matriz, tendo-lhe sido,mesmo, abonados ajuda 

de custo e despezas de viagem. 

Foi removido para empregado de carteira, e 

perdeu definitivamente o logar de confiança de contador, 

provando, pois ,~aqui llo que confessa, que o Banco Com -

mercial evita quanto possivel tratar com severidade seus 

funccionarios. Tem preferido removel-os e nessas remo-

-çoes, mesmo as causadas por falta , abona sempre aos 

funccionarios as despezas de viagem e uma ajuda de cus

to. Demissões só tem determinado em virtude de reiteração 

de actos indisciplinares, abonando, todavia, mesmo nestes 

Moll. 201 ... ono-x~ª-~.q~ dois, tres e até seis mezes de ordenado. 



i 

Com estas considerações requer a juntada desta 

aos autos e dos documentos que a acomapnham, em numero de 

treze. 

E.Deferimento 

S.Paulo, /tJ de de 1935 

• 

r1ocl. 2111 - l.llOO-X-934-A . ·r. 
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.................... / .... ~.~- -~----~~-~~;r4ª9-~ .......... êº~J.ç.~-~ .... df.L.V. .. Excl ....... 1nd1.caç • o ... de.... .\ ............. .. 

do Inspectoro d Pr. Y~.4.~nç.J.ª .... ªf.1. ........... A.e .... ac.o.. .anhar. ... o ................. .. ....................................................................................... ... ............................... ... . 

processo ~º!.~ ....... ....... ªª .. J;.t.t.r..l.QU.1.çõ.e.s ..................... .d .... P.r.es1 . te. ... ou ............... . ................................. ............................. 1 

1 ........................... ªºº·ºJlª.~ .... QJJ.e .... r. ..... , ... V .• Exc1.a ... lhe .... 
' ! . ................................................................ , ................................... . .......... ........................................ ......................................................................... . 

I 

...................................................................... j .......... ~ ............................................................................................................................................ . 

........................... , ....................................................................... , ................................................................................... .................. u ..................................... ................. . 

.......................................................................... ........ ~ ........................................................................................... -............................................. . 

....................................................................................... i ....................................................................................................................................... . 

ExPEctoo PELO 8AN~o CoMMERCtAL. co E. DE S. PAuLo - RuA 15 DE NovEMBRO, 50 

Mod. 80 _ 2.000 ·X· 933 ·A. 1'. 
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MINISTERIO DO TRABALHO 
INDUSTRI A E COMMERCIO 

E N D. TELEG. 
"AO RI LABOR'' 

N.0 
. ... ... ... G~229 .................. .. 

MM 

Exmo. Sr. Dr. J . M. Whitaker , 

M. D. Director Superintendente do Banco Commercial do Estado 

de São Paulo • 

.. 
AccusRndo o recebimento do telegramma nQ 

20. 426, de 24 de Abril corrente , de ordem do Sr. Preside~ 

te communico a v. Exa. que os inqueritos para apuração de 

falta grave de empregado devem obedecer s instrucções a~ 

provadas pelo Conselho Nacional do Trabal ho por accordão 

de 8 de Março de 1934 , das quaes seguem inclusos dois exe~ 

plares , não sendo caso , pois , de des i gnação de Inspector de 

Previclencia para acompanhar o processo. 

At t enciosas saudações . 

No impedimento do Di rector Geral • 
.r-



\ 

BANCO Cm.(Tli!:C..RCIAL DO 28':01\.DO DE SAO .~.AULO 

Prezado Sr . 

~endo tido notici8. de c;_ue alguns de nossos 

Gerentes tem sido solicitados directam0nte para acceitarem 

a representação da 1 1 Com~;anllia A:no:•icano. de :..::)et;uros" e nr, são 

Paulo;, sinto- me na necos :::idodo do com:nur..J.co.r que n~o autox•i-

zei ~aes convites , considerando , ao contrario , incompativel 

com os cc.rgos do Bane o o e::er>cicio do qualquer outr<.: profissão .. 

salvo autorisaç;o conc~dida ec cas os es,eciaos . 

A\"1. Director--Supte . 



ORGAIVI i1·ector Gerente- NESTOR DO VAL 

• Paulo) 2G de Ab il de 1~31 

1. A 1 · • \'lua.L1rt'· <'l•lllt dPt'<'K d~dira.n
laptn lt'll1PUlt> <tpplnlll\itltL p•l-1 

urn1. A-~111t111Cl'n~[l. as!'i \.t•twin. A lu 
:t I ra\'Oil·:-:e tlt·hn i n <1. 

\ ,dlo ,, 1'·1!'1- nwÍPI' cnrdi: litla<ll' (C'l'lliÍ-

1111\ llj•l itllu w ndo t•0\11 a •ictPI'Íll dn,4 
jll'b ('011 :l}'l'lll 

A "l'iniiín c\ :1~. i tf'tH~i:l ';lf\:1. 

D<'HI'I tlp:t m,' n nR 
tli \'l'l''~i:t q11a11t 1 an r<'. ultntln 
r\t• .i<•";o, na :41\l\ m:IÍili'Í:t 
p<' , intiRI:t nn (•luh lnC'~il. dn 
vitln no· con ·)ltn<'lo h·r :-.ido 

() HL J lfi11\-.('Íl'O, pnl' llr~O p11 
blie:11'1111l. flll!l enll:1 bnnwf\f 
por abKc•htl•t ['" 1\ n 1lt· ,<·p·tt't> 

aos 

1 prnz r lin· 
nnt:11\:1. pvla 
nn l'nlrn Yh'i-, 

' ( 
nronni "Hlo :1 ul11mn. hnra. 

J\ laR con I" I i\ <'HpC't·l; I i-
·.-a o Pirn.iltl'lt. o \'t•l\('1'11 !'a 
<·il11H'ti\P o H'll nch·rr:4ario, 
p >I' !tI' ''~1.llll lttl') '' t j)l'l'"'l'l1· 

i:uln nm q1tntltn mal' trci
na<1o (' (',()\ll enl1lj>l •t.a. ra ltil 
tle l"nmhittn ntrn f't 1111 
,•JPnll ntoK. A pri tll ·ira phn· I 

a li (IH Rtl t\!l jf>(.;O <•:t' P 111H Í~ OU 

r I, tlvn tllt'lltl. •qtlililJt·8da, nnlan-
c1rl. <' 1 Njlwnn ,'II]Wl'Ínri<ln
tk 110 qtt<~dt· Ir r•nl, p:wn no\ 
, ;~"1\ll<lo iC'lliJ'" rlntnin:ll'\ I 

•
1 

< omplr·tamPntc· n ,., ·ihn· 
I f'C'011Í<'Il da\tPfL ~'i a. ('011ff\r~Pl11 1HIO foi 
:l,lllC'l1H'" nprP· :dt''l11 <lc•H f'ÍilC'O pontn:-1, !'oi\ 
1y. r1dt·t P unic'nnwnl<' elo\ ido nn ('<'11-

da vi•inbn 1rtl mL·din 1\lallllllry<'nsP\ l . 

~<_., ....... -.... ~-----.. -----=----· 
>f l v a r o 

Corrr•tng• ns de cr~l't'·- PP!Ihor 1\f!.l i ·ol:í e Finnurirl lon
tu Colllprn. c V<•11da <111 oal"• - { 'fl\•rN'ti as nwlho r~s 
vanlllf!'I'IIH. \'Pll\1< " nwlhor n~~Plll•' l'nrwieid:t "H A U \'1 
UIJL AllAl'l·.A~L\'' qu" 11; t1 1 rc·cisa l'o~o, 111'll l ngua 
r llt'll\ l'SC:l\·n ·Õf'S -- 1<..' o !('J'l'CII' <In l'ollllÍ":t e;:u'l\·n.. A
~·Pnll': do 'Uínrio de S. Pnulo' 1 "l li:1\'ÍO da N il "" 
As ig11allll'ilfi

1 
nn11llllC'ÍOP, PtliltH·s· 1 1•1<1:1 • nrte ch~ puhli

c:\(' w • A~~enk: tl:t "A • :o l':tll!o' ('ia . NrH• iotH\l til~ 
, Pglli'OS <IP \'idn - Capi1ul tl( I s. :~ . UOII:IJI)O;~UOU- He-
RN ':IH ~·lljlr't'Íúl'!'A :1 11. )(11):1){ 1()~'\l(l() o~ ll1 J hor('R pia· I 
um, n lllf'THtll:-> t'""' idath·o - Uara:1ln h j tn C'IR11lO o 
ruturo c\1' nllll lntnl\in. Uou. 11\ll', ,'\'lll I'Olnpromiseo al -

gum, o plonu 'I'" nwlhol' Ih • couvOm _) 



- .... _-
O PIRAJU' , 

I· 

R1.1. 100.000:000$ 00 
H8. 208.308:621$395 
ltft. 1.483.834:170$044 
Rs. L612.479:034$ü9H 
Hs. 372.524:308$935 

epr;sitanles 

retiradas livres 
Rs. 20: 000$, idem 
Rs. 10:000$, idem 
llos) 

so prevto: 
1:000$000 

Rs. 
Rs. 
Rs. 
Rs. 

5 o prem10: 

10:000$000 
20:000$'000 
30:000$000 
30:000$000 

. 4% 

[ 
I 

A rm:tZf~lll de He ce11H e Molhado~; Ut~ll(}l'l!l-1 elo Pair., etc. 
D-~ pusito ue cerveja ele todas as mc1.rcas 

Ual'.oliJm ''Enero·ina" -
)'lfacedo José }?edro 

-Rua Major Mal'ianu - Uaixa, G 
Pirajú - .E.deS. 

r ALV AI'O CEoÜffiNO 1 
PlH .\.J ú I 

CORRETAGENS DE CAFÉ- Penhor Agrioola e 
Financiamentos- Venda de café em Santos 

Offerece as melhores vantagens 

V ode o melllor formicida." AUVICID AGAPitAMA'' 
que nào pr cil:m fogo, uom agul\ e nem escavações 

~ 

Ag ote da IC,'Ã PAULO" Cin. Na ionnl de Seguros 

I 
de Vida- Oapitnl do Hs. 3 000:000$000- H.e r'9'ae su
periores a 14.000:000$000.- Gnranta hoje met.imO o fu
furo do sua l't\milia. Consulte, sem comproroil:!so o plauo 

qm melhor 111(' convém 

L PODE SER PRO~DO -;0 i~cO COMMERCI,A.L _) 

~--·-

T ypographia. 

'' I 
Livraria 
~ 

e PaQelaria 
-Ú'' • 

PIRAJU' 
J.eg. "SATELITTE" 

ImprotH:W~ 11. uma. ou IJ.Illttl core~:~ - Livrot1 m branco, escolares e 
romances dos melhore~:~ allLm·es - Papeis .em geral - Artigos 
para pesca - Briuquedt>s -- Ohjact.os para eHcriptorio - Carim-

. ! l\, bo~:~ de bo~rttC~l)a. / 
'----~~~~~~~--~I!.ILL---- /v n ~ /.,.. ,~ rt t"o 1 rr 
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Banco Commercial do Estado de São 
Capital: R•. 100.000:000 

End . Tala1r. "COMMEACIAL." 

MATRIZ: 
Rua 111 da Novembro, &O 

Caixa Po•tal, 955 

Prezado r.r. 

CIRCULAR ~ 
N/20/111 / . I 

8 . Paulo , 1 ri C' l'~~os tv ct~~ l ~J) l. 

Sr. Gerente do Banco Co 1IItc·rc j 8.1 . 

FTJilCC TONl\.RIOf EH C~RAL 

Tendo chegado ao TJ1CI1 ~o ho('jmonto QJO ... -, 

f! LYJ.S funccionarios C.as agenc :~c~ j_YJc Lusi vo Gerent0 r:-

·rr.:ssarias ou exnortador as de ca.r:3, d8 companhi .c· cl 

~1ron sob todas as modalidadesj e, 

dü varios artigos , P8ÇO sua attP.nç 'lo par a o di.::po~ -t--:, 

na letra C, do arti go 37 do Re~GJ 1 ~·n~c 1nt0,no; e~ 

como da circular 16/129. do lG os ·''11 1.J'C' de 192 7 .~ ~. c-ps 

ra.ndo que , s i nessa agencia }lOVV3J' Pl.f::ul:m infringj_nd;) 

taes di spos ições, procure so d_,sli~'"l1" (erses cornr-:r'O·-

missos , no prazo maxiulO de 30 di ar;;. c- ~"jrn de se clcd1-

car exclusivamente aos intoro ccr> .:' .i.1 1 Jlnnco , do.ndo-m8 

depo is sciencia do occorrido. 

, audações . 
/I ·. 1 r, 1 ' • /, J ~ r e c to r 

Mod. ae2. 10.000-V-93t-E. c. 





, . 

C O P I A 

Eu, abaixo aRsignado, tendo sido admittido como~ 
empregado do BANCO CO:MMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PI\ULO , 

' declaro , pelo presente , o seguinte: 

Comprometto-me a observar estrictamente o Regu

lamento Interno do Banco , do qual tenho perfeito conhe

cimento . 
-Comprometto-rne a nao revelar a quem quer que se~a 

os segredos e negocias do Banco , sujeitando-me á destitui-
- ; -çao immediata a menor violaçao desse dever. 

Comprometto-me , finalmente , a não deixar o exercicio 
,.., 

do cargo que occupo senao um mez depois de ter notificado 

essa minha resolução . Em caso de violação deste ultimo 

compromisso , obrigo-me a pagar ao Banco importancia equiva

lente ao meu ordenado mensal , ficando fixada na mesma quan

tia a indenisação que me será devida pelo Banco, se este , 

por ventura , sem motivo justificado , me dmittir . 

São Paulo , 21 de setembro de 1925 

(a) Alvaro Cecchino 

Mod. Ll4-to.ooo. rY-\I~~ -A . '1'. 
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DO " DIARIO POPULAR 
de 24 de julho 

" 
de 

OS BANCÂRIOS E AS CAIXAS DE 

M'l' I(U:liiUu cllc ,ej,l ''~0111· 
tt<' llltlo" li tlch:w o Unttcu, t-111 
"u•Jla de irn·J.(ulnridutlc'' ((Juc 

PENSO""'ES jt,.,~t.it~thutctt!, . l Nc·. 1" sy,lema lut pCll~ÜC' por 
1!1Hlc~l ).1, IH!\ UHit> ltlllliJcJU ~L'Illl• 

••• .,. 11"',. ,...,..~ rn~, tutlu porém, ha~L'udo 11a im-
DOIS COM .:J, p•u'u o' 1 am 1 "'~ J•;"'""t 111, JttHiundu tl11s ,,..<J,•mttlu~. <il' lul'• 

l'llnlnruw ,lfl lri~•Ju u s••u iulur· 11111 <tth• ns "IP'IliHito ",que ~nu 1111· 

"Sr. Tt~da~<ll', .._ ]ldat ivnmcn- manh· d · :!11 rln l~on<·ult. n•.1rlu, :i o ,cmprc o~ tnab nqut• 

t • aos commnnkudo~ puhlicadn~ \ 

honlcm prlu ~l'n conccituucto jn1 .. 

nal, :-ob " tllulo acinen, p~·climr1~ 

a. V~1 S.:~ u fill<'la dt• cb1· pullli· 

E p;1r.t u lhnqut·ln>s·: 'lo\1.1~. nltuados c, dahi, o inlnc .u dl'lks 
Pm·r1nc: PIJ" uma t'llL •I ab~hn hrtlnda nndc 

rt) u:w r,:tranlcm nu~ fun.·~iuna- Indu ü tlt•llt•s 1• ~,·, JlUL'Il "11<-s. 1 ·c.tt• 
l'io:s nt•nhumtt c tulJilid:uic nu cllt· y lrmu tu•nhl'lll hu n po,tnlu 
tlrt•go; tlllt'll\ IIUIIII'nl liÚS li~> UllllOS UI' 

ltl a "outrlhui~ttrl tio~ lwoco~ é luar!" t• ua:> ha~cs apn•.;undns pnt· 
lacultuthn (durJ cSt\ll>lits cum :t5 t•llt>. 
fjUJI~ ad<llllfCill O llirt•Jlu llh~11IU• (JU;olllo IH>~ C lll::ttt(Cs (jO(l COil• 

b• de cn cunlruhl'); ''"quo 1llz~111 1<'1' dl~trihuillo nuM 
c) a l'.onlrlltuiç:lu do~ h:Uil'l\l'lu~ ' 'l'IIS tl~ · m·iutlo, r l[lW podem, ia 

htll'l"C&.t's rl<t I'IJiil'ctilldntlc 
<:;trln, 

é ohrí~:tluriu c ddt•t'llliuada; pritul'h'll ,·i~la, }HII't'C!'t' trul'lu tia 
ti) os lwm·ficios ~IIU cu nu dl· liiHtWnn itultllillt! """ 11 í1•rctnrrs !In 

ltllrt· dtt~ fiUl' 1•))('. 0 bl~I(Ulldo U~ b~'lll["l • l'õliXtt, d1•\ C'llll>s t•~riOI'é<'C'I' CJlll', 1111 
lhins JlC' SOI\4.'~ l', ll'll'ltlJI(rl, i1 , l'll I!'\' 1111' n·fiii'IIIU pi'1Wl'!lidu J)('S(U 
lnlnnl~. •·nhn, fin·t'illlt 1·s~a tliNlrihun::-w 

Encnmntlu õ\ IJUcslt1t•, de Inicio, ;b\itn, ~~·. 1\ctl:tl'(nr, 11. han~e~· pur;1, t'l\ln·lnnlo, rl'lt•rr1n ltUflsi o 

cid dr, ~e l'"~~h·d, uu sq;uintcs 

oommrntnrios truc risum Ulllt:H

· Jncult.', rnllo~nr a qn~~lüo em Nt'IIS 

w.rdndclros limite·~. nn tl<'(t•sa cln 

Jlclt> prlsn1n t·ullt-1•lil·n l!~t·nl, 111111 1'1''~ fiz:ct'tlm I'IIJtSl'il'lllt'lllcnlc ltl11ol doht'u dl'~~" ilnpnl'(anl'ia l' que 
podemo~; ol'l. ar d .. fri:WL' o :.c- gr(\C )!õtl'll nltlt:r o lu litulu L 'I· pnlt•nl'iu IHII' llirco!lu, lillS llll' )lJI)~ 

1 I 
• t.(! e nu~ lJa t·s Cl!l ctnc lut ~~~•nd;t~los,. JHil' qu~ I'UI'l'l'SfHJJh 

gn D c, <'l't:\1lo. d1:un u~ lflll"'rland.t:~ tl<· ''"nlu· 

lO 'I l · 1 li l Em S. Puuln, u Han.:o do \.nm I dus !ll<'ll~altnt·nt 1 · dl' M'll~ ordena· 
• - • ' lllll\'lll'll" Jl'll~ ~ i'IIS I I ti . ll . I . . 

(X!l<lS &<'liS S\'lltliculo dt• •I; s. ,' n.wrc O ', 11 IISII'I;t I' li .tnt•rt d.u•, dt•"th• n in CIO da, l'll,'~tl. ,\5• 

:pleiteantm c' t'lll"rgulr:tm '1 ,.';,~:~ l,nmtncn·tnl, .d~l'ttDt um t'ul~l,u·l ~ltll, 11 n t'IIH'z tl1• 1''''111111!.'"" d~· 
de vi oro 1 

1 . 1 • gente clt· m;~l•l de !<ti ••lo l'•lltt a '''"""~ dlzt· 1• sulll't{U~tln, p•u· 
do Jn"stit ~;· 111j~:lll~;tl a, \' f''1.1.lt;:lll ijl'l:'\'(•, o~ cnllt•IU\~ Ul'SS ·s huncu~ 'llfl·, n•slituandn llll!'llflS 1111111 pt'· 
f><:OftÕCS .

1 USJ\~0' llfr~~·ll :li IJI lll I' l'C>Ilh~Cl'rll, lk • Ohl'n, f(lliiC~ '';oS !iliCII:t pun,t•llll tfo 1(111' til• tiÍi'l'itU 
dn

8
at ·; n j. ' ' ll~ln U r1"'s"'1 umtag~n~" tll' ~!IUb C:ul ·u~ l' , ., . p~rt,•udn nu 1\tn<:!'hlnHI'Íll, I'Í<'ul'u 

·or' ls'·J'<t "'sr'o·s.0rrnr.d~n 11
11

7.''
111• 1110 funrdronnll\, Os collc·.,a~ rhs· n ••ahn 1·nn1 a nllll'il purlt· Item 

l• "' u~ 1 m "''" du• c 1 1 1 J 11 1 1 • · 
~cmhl~;1 u.nd~,i, ,.~,~JIC~ H'It~ 1, ~- 1 idlldt• hnncnl'i11 cou~cicnlc, lul'ln· sihill1lnd1• d•· lfiHH>r qu,·r· ,.,.~tilul· 
a~pproynd ~ <'lls t' "\ I 'c~ l<ltl<'t.t~, n 1•grac UH na ~·· ~" I· uw '"'• ol 1·tlnl\Jv.tnwnl<', '''tn IH"· 

•.• dft 1111·lh~r ' cllm '1 11
11 ~~cn- 1'1\111 vulcnl~n•••ntc, CllL\tJ'i\ n plt1· ~·b!'s 11<1 fulul'!t . 

.,.. • .. r•. I' 1111 liii'I'R 1 c• C'Oilt. . l'c.l• "I 1 (' 1 • ·• ..• ; 1 • 
)l:tnhrJro~, Os Cilllll'\, ttolr;t lunlrl r.l I ,\t C I(' ;n Xll~, .Jll pur }<.(0• ' C'S[I.I~ c.•Oncl ~urs os' h.<'lltllll'l'l• 
~h-"llr"lll 111 A .', .. 1. 1 'l nhcccn•m um IIOIJlC de Jll tltlllrlo tu:. d 11-~dllt'<'' tlu~ ( , 11 ~ 11 , 1.111 ' '" " ,. " 1''"·1 lt:n~'"" I " • • I . ,. I " ll i frubnlllo1, ta't'1rrit:1 ~(i tio , • .,r. 1'~'ll~~ 10 ~.a,,!nmuti,L <<'. 11 ", 'fll<'~lan, quo llllll<'a ''' nl~l'i's~p· 
rrntr com Ih 1 1 1 llJill'l'l<lnntws l'nlre nqucllt·'l cru• l'lllll 1wl:t ~·11·\c· "'" h;~ 111·adu,, 111 " 
~~~ n'~ d.1 cl~;,,~:~au 1 ' llW s 1 c I mllitnm 11\1 . l(l':tnclt·~ U.IIIC''" .lit pnclt•I'ÍIIIll l'l':tlmrnlt- dl'ixu 1• dt• in· 

p~ln pl'inCIJl'" (l•ch111cu ri.- <Jll<' tlir;ll' · lhl•s n l':'iC'II1[llu dos ~ 11~ 
~.o - ()~ llanco~ ~ Jll'inripul- qu,,ntn 111111r!r ftit• 11 lmlt.tnto, ''t't·lit.t·, 1·ollq(a\ du 11<111~·n tio 

lllCnlt' ~qm•lii·S cu.i:r1 Cahus op llllllnr~N hcr.tn u , 11'1~ .l"l.'~•hlil· Brn il'', flUI' qm•. as,im, t•.l:oo 
parct't:'Ol uffÓI\1 ,. 111 r.>1·u. tnl•> rt. cl.rrlc' para n plc-nn l'l~lllPI'Illll"''') I'IIHIPI'intio flchll'ttk, n mj,•.fin 
zrrum. <'Jl1 l<'lllp<J 11lll, p.ot·tt 1111 - 1h• ~ua~ {innlhlntlr~. hss~' l'ooll·· qn1· lhl'~ rui confhuln th·lns clil·c· 
pcclit• a crí~t~·ün d!' '""'" lH,Iilu· ~'''" l'llllht:<'t'lll ct·rlam~.nl!! 11 I>·- l'fni'ÍaR rins Hnm·•••, a cu.to M'l'vi4;1J 
til, inl'lusi11'• cutllpanlw pda itn- creio n: :.ll.Hl~> qu~ C1'!011 " nos· !·<'lllfll\1 cstil·r1·um, t'lll dt•ll'ill\l'll• 
p.-~nt~n, lr>lhnlhu til' sahu(ul{<'lll ~o lnstlt.ul•l e nclh• v1rnm. •·.nn- , In d11s 1111~~us muh lt'gitirnn~ in· 
nns t"llllmf~sô,•s ttllt' l'studnrnm 0 MUb~lllliCIIIdn' ns 'tt:t' tn;lls .JU'· 'tcn'''~~. 
•l~M111lpl(l ~ Ollii'HM ('foi~ll~ mai~... tu~ :1~ph•:1ÇUC'~. . St•. 1\Niul'lnl". prl, t•xpo~l" 
Jl:atln rons~~uit•tun t•Hin•lllntn. Et~ C:omn pnclc·l'l.iln pnh. sr. ll1•tlu · n~n·•litnmo~ 'llll' \'• ,, .Íillllnnwlllc• 
ttU" ~ur~~m nJ.(nrtt rtiH·,•;tr,IIH(Il "a• l'lttl'o n. 'i1:nnl· •·r ·1'' 111 tn•! 1'11 111<' 11• t'une a '''''!ll'ltaH'I 11 pinWt> puhli1n 
'nnlflll<'ll~" dt• ~un~ C:ti~.ts c Ir." 111lt mc·nwrlnl lfll" \1\:1 d~ 1'111'"1111'1• <'l•·mc•nlos hnsln11IC's tW· 

toblrnc.lu ns~l~:nalurus "1· pnnl.t· fr'•rma ~in!~.ulflr, clcs!l'uir-lltl'~ l•t· ra rnrtnnht· un1 .l11lzo ,. m·l;t . " 
Ttrns" tlt• S<'LIS :1!1 ili;nv~ tura 11111 .to:. o~ <ilrt·Jios fll!los quat·s lucln· hr1• l1 (jiH'81Jio u1·n tlll'lll t'lll ch·hn· 
Jnrmor·ial dirigido :on H. Lht>ft• r:rm cor.>.in~nn~cntr? 1 

f11 c·nn intuitn 11otMI11ÍI1hn d 1· d 1·s· 
dtl r;,l\.l'I'IHI, nn st'nti lu tlt lltrs ,\ ''~fHHtlallt'ldatlt· th l.t<·~ •1"1· tnlit• n\ ll"""u~ llllth l!•gitin111 s 
.·rt• fncultudr) ~itll:t~':toJ id~ntíca Íl Ull:lfUI'OS, nflcnln, JHH-Iilnln, !Jct' · dit•dfll,, t' tiHJIIÍ. lacl<l~ \lliiii'IIS,I• 
<lm; funcelonnrins do Jl;mcn do 1 anlt•nwulc cnull'll a ,·crd.udt·, 11111' 111t'111t· t 111 1·nmpn tln t11 l'la til' ,.];1 • 
Tlrll~il. Nc~tt p~rtlcul~•· o H;ttll'n •ru~, além clt: tndoJ rcpdtll1"'· 0 ' 'C' "'"" 11 llto\Íilt<•nlo ~n·1 hl11 

tln (~nmm~1'l'ln 1: Jnclnstriu tlr S. <'·11:xa~ p!1t'ILrnlm·ts "llllltnh~a- ri sn~"""'"'ntinlnt•nlt• '''''"'" .1 C'f· 
Paulo t•xct·c.ll•o 1\ todo~t 11. cx))l'rta- dnq" on l:ll;tnlt' cln~ <ill't'l'lnt'IIIS ft•ltn t•ttt li ti•• .it~lltn clnlt' ltll;l<t, 
livu~, 1.'111110 •' f~dl dt• \'1'1', i"ndn- do~ l.,;tlll'OS, 11 ~1 ~t·ntu.lu •,1"'<'l'1." ,\ qnc•lilo fkn, pois, r· 1•cluff<l,l 
se os ll'rtnns tln lllt'JIW!'inl pu.hll· tq~tnns dn\ ~~ltiJl·llhl.l' Jtl~Sill~"' 1111 •I'J.(Ufnlt•: 
<·ndo, ontlt', ('1111'1' (IJllrns "t•ut~:1 ~ uuo nn~ gur1111lcm: . nhsolul.tllllll- • • 
s(•l'ins" ufffrm:un ,,,~o~ 11:: 11 un· 1<'. ncnhnm11 t•stalnltcln_tlt! 11n Plll - 1 .. - Os 11am'"' un,. pntlPm ''' 
,.ill::rrc, "' CJUl' mclhnr rc·mun1•rn- fll't•gn, Jlfii'UIII iclu-uns 11111 smnt•nt_c. t'fllllttl'llllll' t'OIII 11 In I tlt• "t'klohi· 
t;;ir> Tl<'rrrht•nt em rslllh:·!col'im 1 n- nht~rlllS ns pt11·t:ts ·l,t rua nu pt:•· lltl.uk'' u partit· tio !l" nnnn de 
lrt~ l'OIIf(l'l\!'l'l'S 1 I':II'Cl'l' in<TÍ\'CI, ~r. nh'lr~ opporlumtlndc !Jlll qm• """ M'l'\'kro , . .,n,uh,l;uwiudn nn 1)~. 
1\çdlldnr, f11W il'nhftm u lfUsa1ti 1tJh• ~uuh<·rl1111~ srol't'h· ll .."ontru.tn. <'l'<•ln :Ú li I~•. c·, pt·nt'U1'A111, )ln1' 111-

dit.ct• que cunsrl(uir.un 11 s~i~tnn1u- J'vr· tudo o. qu~ llcnu rltln pn· rito. '" 111''1"'· tlt•sll•nil-n. ~In•. 
r·u~ 1';\puntom·ns tle ~ctiN fu11c1•in- dc11111S l'Otll'illtt' 'IIW hll,lnniC' 11· ll<'l'l•tlil:ttll•" -.·1· lflt•d,• t11•11f111~ p.1• 
n.11~io Jli.lrH urna t~o nntt·ntc fn,·t"l"- lJt'r:tl'"\ &tlu n :-.1·~. h:~tHIUL'II'<Is P~ .. r:t is~', lHil''lllt• n c·Jr..,~t.' bnnc.·uri:t 
tl:ul~. Pnls nutro ll IIH'Q 111ill {·, rn cnm rts ~l'tt. dcdll·:ulr" ''"11ln• t•Sl:'l d1• fll: l' ,·i~il:tnlt•, 
~in:in u l~111ru cl11 C11mm~·rcin I' mrlns rtttantl•> se traiu dt' ohtcr-
lnclu•ltia til' s. l'llulo 11 ,11. 11,11111 lhr~ ns '"'Í~IHitnms "l'.'l"'nh· ~·· •• ,\htdn n:in (' ennl'o1·m:tt11 
IJ illlllllllC'rO~ !lll~iJi;ti'C r:I\Or(ll~, lll'•lll11'11ll'" 11111111 jll'l'i'C'Ili:t_;!Ctll tJu ns l'l~ll(' < h 1'11111 •I tll'lt'I'I11ÍIIJII't01) 1111 
Cfllll riJhn, (' l'Oill Ullil' tlt• ~ t' 10 ~111 (lll1'a :!3(j do !IIL'SIIlil l',l.lfll'IC· \ll:t r·nnii'Íhuidín ohi'Í!;alnl'ln, poh 
:1nno~ dt• r.n,a, ~:!l:t1'ÍII tl. fnut:• l'imcuto. . <'nt iltr~ tnuiln no,1h ('Oillllltttln, 
t1ve- \'nrlnm e•nll't· ~011~ c :tiitJ.:onn Sohrt• '' C:~i·,t tlt• l'l'c\·ldr.m·w tlur t•smnlu~ cpar '''I'ÍIIll\ pulolit':>· 
mrnfiiE'S. Os hi'S, fl(lt\tJ\I.'ÍI'I'IS ,11- dos ('IH(ll'l'l(lltlus dn llnlll'll cnu~- ''"~ I'IH ''lll'~t·ltn" IIIIS Sl'll' h~
h"lll qlll· niio •·,l:•mns nll':ltindn JlH'I't:inl upoutntlu Jwloq l',l,IS dl- luiii'C'll•• c·romn tklltr111•traç;in rio 
r truc :1 qunlqm·r mnmcntn pntk n;ctor<·s como utn :•modl•lo • <•1111· St·u lnllllt'tt~ t t'spiriln d,. t·:~l·icl 11 • 
l'~ITlO• nrfnt•('t'r jll'lll';\ dt•~fa lif ll'lll l'Nclõll'l'CI'I' 111:1" OS ~<'llllilll<·' clt•! , • . 
fil'ln<llivn... ,.onto~. !11~111 tlns .tl~l'~illls. <tlll' l'ill .~: ... ""li''• '111'. nt·darltol', lnrtC'• 

Jinhns l(l'l':tc~ ~~~~ma clt·IPwnl11 11 '· gltrl'lllh'ltlc. ,·,s n•nl iH•s t'Jtlt• c tií11 
:l.fl ··- ()~ ll.llll'IIS, pnt• Ílll1 l'lnl'· 

clio c~a~ ~cu. ''nlln• fun,·•·hH1n
rios" q11o ,•unstllut'tn a 1nitu11·ln 

<· olstll dn nn M cl:t,~t· <' que 111111 
l' lntrr~' nram rcallll!'Hil' p~-

1 I IOf'le clfJ~ .. J'Cf]lH'IliJS", 11rO!'II 

r:am fllllÇ:ll' 11 l'OII fn iin C' li I TI: •1: 
han<'nrin~. <'"lll "\'l~n~r11•" qu•· 
ahanlutnmrnlr niifl [lllthn·,in nr1~ 
inll'r<'!l~nr, ruJtlll n•1·r•mns muh 
fltllnnlr. 

~:iu 

Dr l'nt·l•,, ~~'" C:aixo nt:llliC':n tll'(l'J'Illlnnncln o 111nrlmt nfn in<i· 
drJi~ '·''~lt·mn : tllll "nnlil(o" C' tlln~r• tias tluus t'IIÍ\11' 1'111 l'o'•·•oo, 'I 1'· 

OU(I'O ''';mn'' ,Stt111l11IC', "''1' lfiiL'/ lltn. nn t•nlnuln, 11 ('l't"lt•la rlt• 1111 
:unhos ·ao dd<'lflln'~1~· "~ h·tttt';lllr.- n~ 1 "' tlt·l:\:llao ,. 111 • 

• 'o ~~·~t '111U uantJJ,:n" nc.. ('n!'"" l;:l,liJ• Jll'lns .. ·uni os dn!i 
I rihul~u~·~ elo rnwrt•garlo~ ~110 p.tt rnn:H•s · 
rebl itufctns qunntlo cslr~ <:llwm rln F!'l\ u qu~ 1 inh:ttll"' 1 Banco uu .lnnlonn•nlr C"ntn n pé· C• 1• 
l'!llio pm· fnllC't·lmc·nlo. o\iutla m·~· · 
to syslemn n llPMWtllal'ia podt·rri !'ls·ntlit·.lfll elos llnncnrlu~ "" S 
Rl'l' cnn~r·dirln f1 t•I'Ífrrin lln cTII·t•· l'nul 1, • \ J)ir.•ctorla " l,\ 
t•torln. smnt•ntr nns (i;, 111111<1"1 ~~~ CEC,;( liJ:'Iit I' ld ...t 
l!lndt'. n cnsu 1h• tnllt•t·lmrnto do · ' r -rt. • 
ns 9CI~dn n hl'l'fl<'lo'"" tt•rM1 ill· ' 22 • 7 • 19111. 
l'cl'tn :\ mn pN·ulln ttm• !111111 111, 
t•llt(& ~ujrltn ou r tp '•·h•l ri dJr ··r 
~·tnrln. unn '1 P•• "nn c" 1 



A GAZETA 
Olrector : O A S P E n I. I 8 E n O 

Sonho e São Paulo, 6 de .-unho de 1905. 

O Braail inteiro começa a re" 
de 30 ante o altar t' 

NAo ,.,.rcrnot nó11 ou em ha de ne&'t I llmO 
nue ~ r~volucflo de 10 de ri ,Jlr•u ,,. • Snr. 
nrnbl nta pr.ol)lc.·io a &'U.ndlo.t!aa ' Dr • A • 
&1\çGe", enntllndü, •lnAo com & Moraes Sarmento: 
l!l)'mpalhla, 110 meno• tom o • 
bt•r'l(•vola de nl,{\.t'la mtlh6 
ll'lrmt. V~rtf do multo )· 
df'l: renovu.,. o polltlc:a 
pnl"• 'f\b~l-o. ao J'lr.,eon 
lmpuhlft.O tiUC IIUfdAm• 
t •onlh'i{'ntln niH' Ional. 

"UC'OA'(Ut nft.o hcttltn 
du""n.JII ft.i'ftlrnçô• 

Ocrn rr1a.Do Unha • 
nunndo, urdindo nt 
de.rl~ '\ tthll •tnhu.r~ 

Jhcr " mu~Ao. '""t• 
l•'IU'Itt ; * t-'ll(:l\lflOII 

(Jllf' '' J'IOVO 1\ (n(:ll' 
ltltf•rc•ftltuln no dt'• 

8ll! J)hr;u•e ftPflAr(n 
no '''" ' Ido aJu8tR.do 
TQdu~ ' ' lrnm nu. JHo 
•lrudR rntnetro o d ., 
J ih\10, de tun,al·lt'ltt
de flll'.(!r n 1 l ' 'olnçlh 
fll~nlrleauJ() do $)fUt~t• 

t111 · · - .. ybllllro do,. 
rln : ", t ... uçamo" ;. 
cl•• r. a n~voluçAu 
~~ nl\o n U:c('!r 
j!, ~ 1\ U& ('Ont.l 
fnlr 1Wft propr 

~ .,..rl!4mPhan\.. 
oAo tardo 
'tlrl\ lnt~lh 

,. tt de ~~~m~· 

lhnnt.e pa.luvru. tlf 
tia volltlca 116<'1ona.1 
dt.H.1eug.ano. a am~rfra 

<:catll\ diA dt~rnon1Jt.rou , 
JJOIIliCUII tlr1ha.m fcl\n 
çl\o, unteM ·c,ue o 1)0\'0 
n vord&~dolra revolu<:;Ao. 
çAo do cuJo proKram~t 
'"' iq>roptlu.ra.m. mcnt• 
Hludlndo a nac.n.o lnt 

Nl\o admira. poh 
Vor~tr••· retto C'A• 
" •ra~ ral, de ~~; anctll.tu•· 

• ~ slromct ter 
,.. 1 trl\tUtVIbdOI 

mi'n" .. de ltl~n,. 
rucl\n dn1 no~t~na 

do t.•utnblo. a "" 
J,cno llo• vlcloa p, 
lt"ua. Eutri!:'-CilUttn 
lJr~J..IIol1 nadnrlfll num 
"'t."ltlll lo1" t.'~r t f\tlo 

tH ~tçm publleA. nAQ D 
t'OIIVjf'-:4o a.• rnl\rA\ 
a•un11u.lll po.ro calloa 1• 11111..\ (JQ f'Otn\utUtr 

RI ntlo 1 ncnrr"rno 
usr C\ pl\la rflfra.t.·• 
no ad\ltnto da r 

, .,. nrto nAo dlrto 
Vrtt:NU.I'Ail'l em ar 

c:nuaa. 110 outuh• 
IÇAO, 1em a lth 

l..onge do nóa 
Mul l õlt n•ta.vaJn 
~t.lJ"' 4• ICt u t U d. , 
(1\.1 couaa do no' 
çlo t'I\PAI de ac:c• 
•·htl E' notura1 q• 
h••Uirdaltoa com • 
lendo um paa1ado • 
t-ah!:JAm 11empre cU t 
rlda dt•abai•IJ• P• 
wlnntlo a •u11. nat 
• l>t'L l&fiKe t•tL 
qut- d,.Ull lnfiX' 
••Jrovf!lhun r 
t'l l'rno• l'lrt 
pt4bllu. • .. 
flhl ... ~~~ I 
lli t 'Oh r c•rto 

•oe ou r.l&l• '-!eo 
or-. a revir. 

rantlo na \:on•e' 
o ln.omlnavcl ai 
a ean d ldatu ra ' 
cl• aJ'e.na• •••o 
runalderat·•• • 
dtda (lUe v••• 
a\"Uitk na. COII 

Sauda.;ões. 

Em resposta á sua carta de 4 do corrente, em 

que se refere á 11 Boletins distribuidos pelo Syndicato du-

rante a greve" e publicados na '' GAZETA" de 7 de Junho de 

1934, sexta pagina, primeira columna, temos a dizer-lhe 

que nos é impossível recordar um facto tão distante, de 

forma a podermos fornecer-lhe uma declaração precisa. 

Entretanto, sendo de habito a 11 GAZETA" s6 reproduzir no-

ticias devidamente authenticadas, podemos assegurar-lhe 

que os boletins alludidos, o segundo dos quae 
' 

como di?. 

V. S. ~ontem expressões injuriosas, preenchiam, natural-

mente, aquella condição essencial - a de ser conhecida a 

sua procedencia, que outra não podia ser sinão a secreta-

ria do Comité da Greve. Si se tratasse de um documento 

apocrypho, certamente que não teria tido guarida nas co-

lumnas desta folha. 

:re quanto, sobre o assumpto, lhe podemos decla-

rar. A data em que taes publicações foram inseridas vai 

longe demais para que possamos ser mais precisos. 

Ao inteiro dispôr de v. s., subscrevemo-no com 

muita estima e apreço 

De V. P.. 

Ô,'"_o;:h:~o;,? • / 
jl//1/~f..... Secreta o. 
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Em fa ~o 

• 

CO NCLUSÃO. 

estes autos conclusos ao Snr. Pre siden te da 

~secreta ri o, dacty lographe1 , 

CONCLUSOS. 

Comm1ssâo.Eu1 

Tendo sido ouvidas todas as testemunhas cons~ 

tantas dp ról da portaria de fls . e juntos 

aos autos os documentos offerecidos a f l s . 

proceda o Snr .Secretar1·o na conformidade do 

art .8 das Instrucções do Conselho Nacional 

do Trabalho ,de 5 de junho de 1935,intimando 

o Snr . Alvaro Cecchino ou o seu representante 

legal , para que se manifeste sobre si ha defe
sa a apresentar e,caso positivo , se ja- lhe a

bert o o praso de cinco dihs , o qual ficará cor 

r endo desde l ógo a ' sua int im?-são, a f im de qu€ 
~~ /~- h-~Jr/ 

offereça as suas a1 egações: //'-';r / ~--
DATA. 

Em seguida me foram entregues estes autos com o despacho supra. Eu, 

• ~ h~retar1o,daetylographe1. 

CERTIFICO que em virtude do despacho supra e por to 

. ~~ 

do o seu teor,1nt1me1,em suo. propria pessoa a o Dr.Rivadavia Mendonça,adv 

gado do snr.Alvaro Cecchino,tendo deixado de 1nt1mar 1i1 este ulti rno,por 

n;o tel-o encontrado. O referido 

Paulo, /2 de j1mho de 1935 • 

.. .. -
e verdade,ficou s~iente e dou fe. Saq 

o seeretarlo=~hr 



VISTA • 

Ern } ~ de junho de mil novecentos e trinta e cinco faço estes au 

toa com vista ao Snr.Dr.Rivadavia Mendonça,advogado do Snr. lvaro Ce

cchino,ficando aquelle procurador sciente de que ao seu constituinte 

fica aberto o praso de cinco dias,para o fim constante do despacho 

retro,bem como sciente fica de que os autos se encontram em meu po-
, 

der,diariamente,das nove horas e meia as onze horas e meia e das tre-
, ~ N 

ze horas e meia as dezesete horas e meia , no 8alao de reuniao dos Snrs 
, 

Accionistas do banco Commercial do hstado de s . ~aulo,sito a Rua 15 de 

novembro numero 50. ll: para constar fa~o este termo. Eu~ k 
~ ~cretario ,dactylographei. 

COM VISTA EM J':f DE JUNHO DE 19~5· 
SCIENTE: S . Paulo , 4 _,6 -~S. 

VOGADO : 

~~~~· 
" ....L_ • c ~ ~· 

• . 



• Exmo. Snr. Dr. Presidente da Comissão de Inquerito 

Pebfuncionario ALVARO CECCHINO, nos autos de inquerito ad

miniatrativo contra elle instaurado pelo empregado• Banco Comer

cial do Estado de São Paulo, o aeu procurador abaixo assignado, 

otferece a presente defeza nos termos das InstrucçÕea baixadas 

pelo Minisj;erio do Trabalho: 

PRELIMINARMENTE 

A portaria baixada pelo Ban

co para apurar allegadas faltas graves de Alvaro Cecchino atten

ta contra a mais solida e indiscutivel doutrina juridica, qual ae 

ja a da não-re~troactividade da lei e com isto , seis dos seus no~ 

itens 4à accusação não podem servir ao fim a que o empregador oa 

articuleu. Em data de 12 de Setembro de 1934, foi baixado 

to federal n2 54, que creou o Instituto de posentadoriaa dos Bar 

carioa e trouxe no art2 89 do seu Regulamento a fixação da esta

bilidade dos empregados em banco com dois annoa ininterruptos de 

serviço. Esse mesmo decreto, pela primeira vez, regulou tambem a~ 

exonerações dos bancarios por meio de inquerito administrativo pe 

ra apurar "faltas graves " ou "actos reiterados de indiciplina". 

o Banco, afim de satisfazer o seu desejo de pÔr na rua o aet 

empregado e não podendo fazer arbittariamente como, aliaz, o ten

tou e disto fazem prova a propria portaria de fls. , a cart 

por elle escrita a Alvaro Cecchino em data de 10 de Maio p. passE 

do e as allegações do dr. procurador do Banco nestes autos, o Bar 

co articulou na sua alludida portaria aeis itens - o 18, 22, 3a 

48, sa e ga - que se referem a factos que ae teriam verificado -
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todos elles - em datas anteriores ao decreto ng 54, de 12 de Se-

tembro de 1934. 

Veja, snr. dr. Presidente, como está patente a intenção do 

Banco querendo, como realmente quer, faeer a lei de 12 de Setem-
, ~ 

bro de 1934, retroagir a epocas anteriores a sua execuçao afim 

de submetter o seu funcionario Alvaro Cecchino á apuração de fac· 

tos que ae teriam verif icado antes das aancçõea da lei. 

Justiça do Trabalho poderá fugir tão escandalosamente a e~ 

se elementar principio de direito assegurado pela Constituição 

Brasileira em seu artg 113, nga 26 e 27, e de maneira insophisma· 
, , 

vel, que e a irretroactividade da lei? Podera a Justiça do Traba· 

lho ser digna de tal nome se ella porventura admittir semelhante 

aberração Juridica? 

É de se crer absolutamente que não. E v. Excellencia, na qw 

lidade de depositario dessa Justiça do Trabalho, no presente pro· 

càsso, não ha de vacillar em julgar melhor e de nenhum effeito 

contra Alvaro Cecchl no como realmente são os itens liiZ, 22, 3g 42 

52 e 9g da portaria de fls. baixada pelo Banco , porque, se a le : 
, 
e de 12 de Setembro de 1934, os itens referidos dizem aeapeito 

a factos anteriores, ~, portanto , nenhuma força poderão elles 

exeDcer no processo e isto na hipothese ainda de serem elles ver· 

dadeiroa. 

Ainda que não fossem nullos os itens 12, 22, 3il2, 42, 52 e 9: 

como rea~te o são, e acima ficou dito, o Banco não apresentou 

as provas indispensaveis para demonstrar que elles enquadram !fa 

tas Jraves" ou 111ndlciplina" de Alvaro Cecchino. 9 Banco allega ; 

não observancia de um seu regulamento interno por cujo cumprimen 

" to Alvaro Cecchino protestou em 1925, mas e preciso resaltar que 

nes a epoca não havia nenhuma legislação nacional determinando a 

condiçÕes de trabalho. Actualmente, porém ha as Leis Sociaes Bra 

sileiras que regul am as relações de trabalho entre empregados e 
, 

empregadores, de maneira que ellas vieram, como e natural, revog 

~ qualquer compromisso entre empregados e patrões que venha ferir 
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as regras por essas mesmas leis estabelecidas. 

Por que o Banco não exonerou Alvaro Cecchino quando de sua 
, 

transferencia de Piraju para Cruzeiro e desta cidade para a Capi-

tal? Por que o Banco, se i to fizes se, teria de applicar o. mesma 

decisão á maioria dos seus gerentes e contadores no interior, e 

isto porqu todos elles se occupavam de corr&tagem de seguros e 

café. O Banco preferiu baixar a circular de fls. prohib indo taes 

occupaçÕes dos seus empregados. Além disto, Alvaro Oecchino não 

foi transferido de PirajÚ em Junho de 1931 e muito menos por se 
. , , 
dedicar a corretagem de cafe e seguros. Alvaro Cecchino foi trans-

ferido daquella cidade para C~eeiro - esta é a verdade - não em 

Junho, conforme o iten da portaria , mas em 31 de Julho de 1931 e 

isto se deu por conveniencia de serviço, conforme o proprio Banco 
, 

reconhece a fls. 59 destes autos. 

Com relação ao terceiro e quarto itens, o Banco nada provou 

contra Alvaro Oecchino, nem por documentos, nem por provas teste

munhaes, porque realmente, Alvaro Oeoch .no não dirigiu pessoal

mente a gréve, porquanto elle, se bem que fosse presidente do 

Syndicato dos Bancarias de São Paulo naque l la occ~sião, não poderi. 
,. 

dirigir pes soalmente uma greve por motivos economicos que se decla 
, 

rou em todo paiz, a qual foi dirigida, isto sim, por um Comite Na-
, ... , 

cional, centralisado na Capital Federal. Alem disto, nao e demais 
, 

frizar - e o proprio Banco deve saber - as greves que se oaracte-

risam nitidamente como movimentos pacificos e com finalidades de 

reivindicações economicas, como foi a de Julho de 1934, são per

mitidas pela Legislação Social Brasileira e actualmente pela pro

pria Lei de Segurança Nacional. 

Com relação ao 4.2 item nada provou o Banco por qualquer ge

nero de provas, que Alvaro Cecchi no tivesse promovido ou dirigido 

como rea~nente não promoveu e muito menos dirigiu, uma manifesta

ção de desacato á dlrectoria e funcionarias do Banco Comercial, 
, 

em frente de sua sede. 

Vem em seguida o 52 item, para cuja prova o Banco juntou uma 
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publicação no "Diario Popular", assignada da eguinte maneira, 

conforme se vê do documento de fls. juntado pelo Banco: 

"SINDICATO DOS BANCARIOS DE slo PAULO - A DIRECTORIA -

ALVARO CECCHIN~PRESIDENTE, SÃO PAULO, 22-7-1934." 

, - , 
Esta ahi bem patente que tal publicaçao e de res posabilidade 

, 
exclusiva da directoria do Syndicato e esta e que devia e~chama-

da á responsabilidade si houvesse motivo para isso, e nunca o fun

cionario Alvaro Cecchino, porque os Estatutos do Syndicato declar 

expressamente que a directoria tem poderes para, em casos como o 

presente falar em nome da classe. E Alvaro Cecchino assignou a car 

ta aludida não como simples funcionario do Banco Comercial, mas , 

esta é a verdade , assignou-a no exerci cio da funcção de presidente 

do Syndicato . 
, .. 

O Banco, porem, nao achando talvàz conveniente ou pratico, 

chamar á responsabilidade a directoria do Syndicato, resolveu pu

nir o seu funcionaria Alvaro Cecchino que não se conformando com 

a pena de suspensaão que lhe foi imposta, recorreu ao poder compe-
, 

tente nesse caso, que e o Departamento Estadual do Trabalho, ' que 

apresentou a queixa afim de ser aberto o competente processo que 

ainda hoje corre naquella repartição do Trabalho . O dr. procura

dor do Banco, em suas considerações de fls. declara que o Departa

mento Estadual é incornpetente e que, por isto, a alegação de Alva

ro Cecchino é uma "evail.va", Talvez S. Excia. ignora a e xistencia 

de um convenio assignÂdo entre o Governo de São Paulo eo Ministe

rio do Trabalho, do Governo Federal, concedendo as atribuiçÕes ao 

Departamento Estadual ••• 

Relativamente ao 9~ item da accusação, é de se notar tam m 

que 6 Banco nada conseeuiu provar, por documentos ou por depoi

mentos das testemunhas que lvaro Cecchino se tenha tornad9->ral 

e materialmente responsavel por publicações desrespeitosas e of

fensivas á direção do Banco . 

Em primeiro logar as testemunhas de accuaação ignoram taes 
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factos constantes do 92 item. Em segundo logar, o Banco apresen

tou uma carta da direção da "Gazeta" (constante do documento de 

fls. ) que em nada compromete Alvaro Cecchino como sendo o su

posto autor de boletims por ella publicados. A "Gazeta" diz que 

não lhe é possivel recordar factos tão distantes e por isto não 

poder fornecer declaração precisa". Nada maia é preciso para de

monataar que carece inteiramente de fundamento a intenção do Ban

co pretendendo por meras presumpçÕes, responsabiliaar Alvaro Cec

chino pelas aludi4aa publicações. 

A defeza ahi deixa a sua refutação aos itens 12, 22, 42, 52 

e 92 afim de que aão se pretenda que o empregado Alvaro Cecchino 

não possue elementes para destrui-los todos, porque bealmente taes 
... 

itens sao nullos de pleno direito, e isto devido ao facto de o 
... 

Banco nao poder desejar que a lei de 12 de Setembro de 1934 retro-

aja a epocas anteriores afim de julgar supostas faltas do accusado. 

62 ITEM DA PORTARIA DO BANCO 

O Banco Comercial em sua portaria, item 62, pretende incluir 

como "falta grave" o facto de Alvaro Cecchino ter deixado de com-

parecer ao seu serviço no dia 23 de Fevereiro de 1935, em signal 

de protesto contra a aprovação da Lei de Seeurança Nacional. 

Onde a "falta grave" 1 pelo simples facto de não comparecimen

to ao serviço durante 24 hOras, se elle, Alvaro Cecchino não inci-
, 

tou os seus collegas a greve e muito menos praticou actos desabo-

nadores de sua conducta? 

A propria Lei de Segurança Naciona l não prohibe em nenhum 
, ... 

dos seus dispositivos a greve pacifica e muito menos o nao o ompa-

recimento do empregado ao serviço, por qual seja o motivo • 
... 

No caso presente, a unica sancçao que o Banco poderia appli-

car como natura~nente não deve ter deixado de applicar, é o não 

pagamento de um dia de salario a Alvaro Cecchino, pela sua falta 

ao serviço no dia 23 de Fevereiro de 1931. 

Assim, pois, está patente que o item 62 de accuaação não po

de ter nenhuma força para sancção penal contra Alvaro Cecch1no . .. 
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como pretende o Banco empregador. 

7Q ITEM DA PORTARIA DO BANCO 

o Setimo item de accusação articulado na pirtaria do Banco 

precisa ser contrariado a bem da verdade dos factos, porque real

mente o funcionario Alvaro Cecchino não incitou os seus collegaa 
, 
a greve. 

os acontecimentos desenrolados na manhã do dia lO de Abril 

p. passado, proximo á porta do Banco á rua da BÔa Vi ta deram-se 

de maneira bem diversa da versão registrada pelo empregador em 
N , 

sua portaria. Alvaro Cecchino, nao incitou os seus collegas a gre-

ve, como pretende o Banco, mas, muito diversamente, procurou, em 

companhia de mais ~eis collegas para esse fim destadados pela di

rectoria do Syndicato em sua reunião na noite do dia anterior, 

obter a solidariedade e apoio moral para es sa mesma comiaãão de 

bancarioa que deveria entender-se ~nistosamente com a direção do 

Banco 
, ... .. 

afim de se obter a relevaçao da pena de suspensao imposta 

a Paschoal Del Guercio Netto, tambem funcionario do mesmo Banco . 

Alvaro Cecchino não incitou, não pretendeu incitar e tão pouco 

não pretenderia incitar os seus collegaa á greve porquanto elle 
, , 

conhecedor que e dos Estatutos e praxes do Syndicato de que ja 
, 

foi presidente, sabe que somente uma as ~ emblea geral da classe 

eapecia~•e convocada é que pode sobera1~ente discutir e de-
, 

cretar uma greve pacifica, geral ou parcial . 

Alvaro Cecchino, como syndicalista , é disciplinado e disto 

deu sobejamente provas á classe que deposita nelle a aua confian-

ça. 

A primeira testemunha arrolada pelo Banco, o guarda civil 

Antonio Soares da Silva, em seu depoimento não diz que Alvaro 

Cecchino tinha ao menos falado ou convidado os seus collegas a 
, 

uma greve, conforme se pode ver em seu depoimento de fls. 

O segundo guarda que depÔz no processo não p~de'f n1erecer 

ré em suas declarações , porque , além de todas ás contradiçÕes 

com o seu collega e com as suas proprias palavras, comoestá pa-
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tente no seu depoimento elle e ainda um visionario, porquanto el-

le disse que Alvaro Cecchino e seus companheiros procuravam tlmped:tr 

a entrada de seus collegas para o Banco e logo em seguida declarou 

que elle proprio temia uma invasão do Banco {1?), motivo por que 

deixou ó seu collega na porta para garantir o estabelecimento 1 ••• 

Onde o senso dessas declarações, ai Alvaro Cecchino procura

va ora impedir a entrada do Banco, ora invadir o mesmo ?J 

Todas as outras testemunhas da accusação dizem que os factos 

entre Cecch:tno e o Contador do Banco ~e deram quando Haroldo Mat-
, ~ 

tei chegava ate Cecchino, ao passo que os egundo guarda disse 

que era Cosme Pedroso . 

Haroldo Mattei, 3~ testemunha, de accusação diz que entrou •ara 

o Banco, sem constrangimento, antes da hora regulamentaJ.? do expe

diente, pela entrada da rua 15 de Novembro . Como, então, Alvaro 
, , , 

Ceechino pretendia fazer uma greve? seria uma greve por uma ao 

porta de entrada, quando ha duas e todos os funcionarios, inclu-
, 

sive Cecch:tno, s~bem disto? 

Luiz de Moura Moraes, 5a. testemunha de accutiaq.ão, tambem en

trou em condicçÕes identicas ás de Mattei, para o Banco . Manoel 

de Azevedo Junior, 6a. testemunha de accusação,,ntrou pela propria 
.. 

porta da rua da Boa Vista e o mesmo aconteceu com a 7a. testemunha 

de accusação, Cosme Pedroso . Como, então, Cecchino pretendeu tm-
, 

pedir a entrada do pessoal para o Banco afim de fazer uma greve 

si as proprias testemunhas de accusação entraram para o serviço, 

sem constrangimento e antes da hora de expediente? 

Essas affirmações eloquentes das testemunhas arroladas pelo 

Banco vêm confirn~r a verdadeira versão do facto, isto é, Alvaro 

Cecchino não pretendeu incitar á gréve quem quer que a e ja, no dia 

10 de Abril pela manhã, em uma das portas do Banco Comercial, á rua 

da BÔa Vista. Elle apenas solicitava apoio de seus collegas para 
... 

uma comisaao que deveria entender-se com a diretoria do Banco con-
, 

forme ja ~icou dito. 

88 ITEM DA PORTARIA DO BANCO 
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Pretende o Banco Comercial, pelo aa item de sua portatta fa

zer crêr que Alvaro Cecchino "no mesmo dia hora e local, tentou 

aggredir physicamente o o 011tador do Banco, Geraldo Sioiosa", para 

considerar esse supposto facto como falta grave. 

A verdadeira versão desse facto que ficará provada faz com 

"""" que o aa item se desdobro em tres c i rcunstanoias: 

la. -. Alvaro Ceochino não agrediu e muito menos tentou aggredir 

o1rcontador do Banco, porque este é que tentou aggredir a Alvaro 

Cecchino. 
, 

2a - Esse facto se deu fora do local de trabalho. 

3R - O mesmo facto oocorreu em hora anterior á do expediente do 

Banco e, portanto, fora da hora de trabalho. 

Com relação a 1a oirounstancia, o primeiro guarda declarou 

que não viu Alvaro Ceochino agf!,redir quem quer que seja e muito 

menos o contador do Banco . O segundo guarda, pelas suas conWra-- , ~ , 
diç9es ja apontadas atraz, nao pode merecer fe. 

Haaainda a 4a. testemunha do Banco, o funcionario Aldebaram 

Alves, Cujo depoimento não pÓd~ser levado em conta, porquanto el

letrabalha no Banco ha um anno e dois mezes apenas, é casado e 

não tendo, como realmente não tem esta,bilidade no emprego, garan

tida por lei, pode soffrer a coação moral do Banco de ser despe

dido sunnnariamente, o que, para elle e sua familia seria talvez 

de graves consequenci as. 
... 

Luiz de Moura Moraes nao viu Alvaro Oecchino aggredir ou 

tentar aggredir o contador do Banco. Manoel zevedo, no seud e-
, 

poimento, vae alem disto, afirmando que o contador estava nervoso 
, ... 

quando chegou a porta e collocando a mao nas costa de Ceccbino, 

empurrou-oJ 

Finalmente Cosme Pedroso confirma es sa passagem do facto se

gundo a qual o contador pÔz a mão no hombro de Cecchino, pa!'a a

fastal-o1 

Com relação ás 2a. e 3a. circunstanoias atraz registrada• é 

de se notar que todas as testemunhas arroladas pelo Banco affir-
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mam a una vooe que os factos se deram em fr ente porta do Banco 

á rua da BÔa Vista e, portanto fÓra do local de trabalho e tam

beDl ocorreram entre 9,10 e 9,15 horas da m nhã, portanto muito 

antes da hora habitual e regulamentar do trabalho no Banco,~e se 
, 

inicia as 9,30 horas. 

Snr. Dr. Presidente da Comissão de Inquerito. A defeza de 

Alvaro Cecchino, nos presente~ autos, tendo em vista s graves er

ros que compÕem a portaria do Banco nos seus itens li. 22, 32,4~, 

sa e 92, nos quaes o empregador pretende prevalece~-se da retro-

acnividade da lei para a presentar suppostas faltas do empregado 
, 

accusado, conforme ja tlicou provado sobejamente, linhas atraz; 

tendo mais em vista que as falhas e aa conteadiçÕes em depoimen

tos já tomados, a defeza as 1m articula as suas allegaçÕes, além 

da preliminar levantada no inicio desta: 
, , 

12 - No dia lO de Abril p. passado, as 9,15 horas proximo a uma 

das portas de entrada do Banco Comercial, á rua da BÔa. Vista, Al

varo Cecchino procurou obter apoio moral dos seus collegas para 

uma comissão que deveria entender-se com a directoria do Banco 

sobre a suspensão de Del Guercio. 
... 

22 - Alvaro Cecchino, por palavras ou actos, nao procurou incitar 
, ,. 

os seus collegas a greve. 

32 - A comissão de bancarias que compareceu á porta do Banco não 

poude cumprir a sua missão devido a act i tude hostil do Contador 

Geraldo Bioiosa. 

42 - O contador do Banco tentou aggr edir a lvaro Ceochino, no 

que foi impedido pelos bancarias presentes . 

52 - O incidente occorreu fÓra do local de trabalho e. fÓro. da ho-

ra do expediente . 

-62 - O trabalho do Banco nao foi prejudicado, nem atrazado no ho-

rario habitual. 

-Os factos acima articulados demonstrando que nao constituem 
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nenhuma ":falta grave" ou indiciplina de Alvaro Cecchino, vem 

" patentear que e 1 undada a portaria do Banco. 

Protesta-se por documentos e pelos depoimentos das testemunhas 

abaixo arroladas. 

RÓL DE TESTEMUNHAS: 

Reginaldo de Carvalho, Banco do Estado de São Paulo, age ncia de 
Catanduva. 

Guilherme Costa, Banco Noroeste, São Paulo; 

Antonio Mello Coelho, Royal Bank o:f Canadá, São Paulo; 

Antonio José da Silva, Banco Nacional Ultramarino, São Paulo; 

Vicente Pagano, Banco Noroeste, São Paulo; 

Amleto Milano, Banco Francez e Italiano, SÃo Paulo. 
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CONCLUSÃO /o? 
I 

, 
CERTIFICO que ·esta findo o prazo de cinco dias a erto para o or-

rerecimento da defesa e !aço estes autos conclusos ao sr. Prest-

dente, acompanhado da 
novecentos e trinta e 

defesa. Em vinte e qua\ro de Junho de mil 

cinco. o secretario~ra~ 

DESPACHO 

Designo o dia de vinte e cinco de Junho de 
, 

mil novecentos e trinta e cinco, as nove e 

meia horas, para serem ouvidas as testemunhas 
... ... 

de defesa, no salao de reuniao dos acc1on1s-
tas do Banco Commerc1al do Estado de São Pau-

I 

lo, a rua Qu1nzà de Novembro numero cincoenta 

são Paulo, vinte e quatro de Junho de mil no
centos e trinta e cinco. O Presidente. 

/-~~ 

Em seguida, me !oram entreiues estes autos, com o despacho su

pra. Em vinte e quatro de Junho de mil rovecentos e trinta e 
quatro. O secretario,~ 
CERTIFICO~ q ue por todo o conteudo da desiinaç o upra e despa
cho retro, intimei o sr. dr . Rivadav1a de Mendonça, advogado do 

sr. Alvaro Cecch1no, para que apresente no dia, local e hor& su-

pra designados, as testemunhas oftere~idas com suas alleiaçõee d 
I I "" defesa. o r "' !erido e verdade e dou f'e. Sao Paulo, vinte e quatro 

de mil novecentos e trinta e cinco. 



A SENTADA 

Aos vinte e cinco dias de Junho de mil novecentos e trinta e c1n .... 
co, nesta cidade de são Paulo, no salão de reunião dos accionis-

tas do Banco Commercial do Estado de são Paulo, onde se achava 

reunida a Commissão nomeada para o presente inquerito, presentes 

alem desta o sr. dr. Rivadavia de Mendonça, advogado do sr. Alvª 

ro Cecchino e o sr. dr. A. de Moraes Sarmento, advogado do Banco 

Commercial do Estado de são Paulo, commigo, secretario, afinal 
I 

assignado, as nove e meia horas e seguintes, !oram inquiridas as 

testemunhas de de!esa, que se seguem. E, para constar !aço este 

termo. Eu, Octavio Ferraz Junior, secretario, dactylographei. 

PRIMEIRA TESTEMUNHA 

Guilherme Costa, com trinta annos de edade, solteiro, brasileiro. 
natural do Estado de São Paulo, filho de José-..,Ma:r:cilia.no da Cost1 

runccionario bancaria, residente á rua Conde de são Joaquim nume· 

ro dois, sabe escrever. Aos costumes disse nada . Inquirido sobre 
os artiuulados da defesa, respondeu: que no dia nove de Abril 

proximo passado, a Directoria do S:vndicato dos Bancarias teve co· 
nhecimento da suspensão imposta pelo Banco Commercial ao seu tun( . 
cionario Paschoal del Guercio e na reunião realisada na noite do 

mesmo dia a Directoria resolveu constituir uma cornmissão de ban

carias da qual faziam parte Alvaro Cecchino e o depoente, commis· 

são essa que teve a incumbencia de vir ao Banco Commercial no di1 

seguinte pela manhan para se entender com a Directoria do Banco 

afim de obter a relevação da pena imposta ao seu collega Del Gue1 
~ I 

cio; que dita commissao teve tambem a incumbencia de vir a port~ 

do Banco por &nde habitualmente entram os !unccionarios, antes d~ 
hora do expediente, afim de obter dos proprios empregados do Ban· 

co uma adhesão moral ao trabalho dessa commissão, qual seria o dE 

obter a relevaÇão da pena imposta a Del Guercio; que Alvaro Cec
chino !oi escolhido por essa commissão para explicar aos seus co: 
legas 
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.. 
collegas aquelle apoio moral que pleiteavam e isto por ser Al~ 

ro Cecchino runcc1onario do Banco e portanto melhor conhecedor 

dos empregados do mesmo; que Alvaro Cecchino não procurou, quer 

por palavras quer por actos, incitar os seus collegas a urna gre

ve immediata, porquanto elle Cecchino, asstm como os demais mem-
... .. 

bros da commissao nao receberam essa incumbencia e que uma medi-
, , , 

da como uma greve so poderia ser decretada por uma assemblea ge-

ral da classe dos bancar1os; que Alvaro Cecchino não podia dese

jar uma greve porquanto a commissão tinha a intenção de obter a

mistosamente, digo, porquanto a commissão pleiteava primeiramente, 
,. -- . ... por boas maneiras, a relevaçao da pena e para isto a commissao 

veio bem intencionada; quanto ao terceiro item respondeu que a 

commissão de bancarios não poude cumprir a sua missão de enten
der-se com a Directoria do banco porquanto, a mesma Commissão se 

achava em frente da entrada do Banco, entre nove e dez e nove e 

vinte, e do interior do Banco surgiu o Contador , cujo nome ou

vtu dizer ser Geraldo Gioiosa, em attitude violenta, nervmso e 

encolerisado, o qual gritando avançou em õ.irecção de Alvaro Cec- ·· 

chino que se achava conversando com alguns collegas e lhe deu um 
empurrão e nessa occasião Cecchino se achava de costas voltadas 

para a direcção de que veio o Contador; com relação ao quatro i

tem; respondeu que logo que o Contador deu o empurrão em A~v · ro 

Cecch1no, este virou-se e disse ao Contador que não vinha brigar 

mas pedir justiça e que ness mesmo tempo os bancarias presentes 

procuraram segurar o Contador e Alvaro Cecchino; logo depois de 
, 

arastado omcontador, quando este ja havia subido os degraus da 

escada disse " quem quizer entrar. pÔde entrar • , ao que os mem-
... .. 

bros da cornmissao, inclusive o depoente, disseram que nao esta-

vam alli para impedir a entrada de qualquer runccionario, mas .. 
para pedir-lhes apoio moral para a mesma commissao tratar com a 

,. 
Directort a do Banco sobre a suspensao de Del Guercio; · quanto ao 
quinto item respondeu que os ractos acima narrados pelo depoente 

occorreram entre nove e dez e nove e vinte horas da manhan e que 
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que a esse tempo o depoente se achava no primeiro~grau inte-
, 

rior da escada que da para a entrada do Banco e nessa mesma oc-

casião Alvaro Cecchino se achava em companhia de outro companhej - , ro no meio da calçada da rua da Boa Vista, em !rente a porta de 

entrada, conversando com outros collegas; sobre o sexto itém re~ 

pondeu que o Banco não !oi prejudicado no seu serviço porq~anto 

todos os seus runccionarios al li presentes ent raram na hora re~ 
# 

lamentar que e nove e meia horas e depois dos factos acima nar~ 

dos os membros da commissão resolveram se reunirem mais tarde na 

séde do Syndicato e depois de tomarem essa deliberação dirigiram· 
-se para os Bancos dnde trabalham; que presUl'l'e ms na.o tem certe-

za que Alvaro Cecch1no tenha ido trabalhar, nada mais. Pelo sr. 

Presidente, neste acto, !oi determinado que se consignasse que o 
, 

presente depo imento, ate este instante roi redigido pelo sr. dr , 

Rivadavia de Mendonça que, em pessôa !oi quem rez as perguntas 
, 

deire, digo, directamente a testemunha. Dada a palavra ao advoga. 
, 

do procurador do Banco Cornmercial, as suas reperguntas a testemu• 
... 

nha respondeu: que !oi discutida no Syndicato a suspensao de Del 

'"'uercio e pelo facto de ter sido considerada ella injusta !oi qu~ 
, 

se lembrou a providencia ja relatada pelo depoente; que alem do 
, ... 

depoente, pertenciam a Commissao Reg1naldo de Carvalho, Antonio 

Mello Coelho, Antonio José da Silva, Vicente Pagano, e Amleto M1 

lano; da mesma commissão fazia tambem parte Alvaro Cecchino; que 
, -procuraram, e aliao de accordo com a deliberaçao qo Syndicato,en, 

... , 
tender-se com a Directort a, nao so em nome da classe como do pro~ 

prio pessoal do Banco Commercial razão pelà qual, com alguma an

tecedAncia esperaram na porta da rua Bôa Vista , isto é no pas-
, 

seio, em rrebte a porta, a chegada dos funccionarlos do Banco 

Commerc1al para lhes corrnnunicarem que tambem em seus nomes ~rtam 
, , ... # 

ter a Directoria e , nesse sentido, somente a comm1ssao e que a 
... , 

procuraria; que essa commissao soment e tinha, portanto, a incum-

bencia de conseguir da Directoria do Banco Commercial que esta 

perdoasse a suspensão do sr. Paschoal del Guercio; que delibera-



#> deliberado pelo Syndicato agir-se primeiramente com boas Maneiras, 

caso nada obtivessem da Directoria, o Syndicato não havia até en-
.... -tao isto e, na no i te de vespera, deliberado qual que r outra provi-

dencia; que quando Alvaro Cecchino foi empurrado pelas costas por 

Geraldo Gioiosa, Alvaro Cecchino estava, como disse, no meio da 
, 

calçada e, para tanto, isao e, para empurrar Alvaro Cecchino Ge-

raldo 01oiosa desceu as escadas até chegar no ponto onde o mesmo 

Alvaro se encontrava conversando com alguns collegas, do proprio 

Banco Commercial, cujos homes ignora; que este empurrão roi vio

lento e praticado com intenção aggressiva; que Alvaro Cecchino 

mesmo depois do empurrão manteve calma e não tentou por qualquer 
maneira revidar a aggressão de Gioiosa a quem apenas disse o que 

já ficou escripto, digo revidar o empurrão de Gioiosa a quem a-
, ~ 

penas disse o que ja ficou escripto: • nao vim para brigar, mas 
para pedir justiça • ; que no instante desse ultimo racto, alem 

dos membros da commissão, alguns dos quaes se encontravam nos de

graus da escada, aguardando a hora da entrada, estavam tambem mu! 
#> tas pessoas em numero de umas trinta mais ou menos, presumindo o 

depoente que fossem runccionar1os do Banco Commercial; que como 
, - ~ , ja se referiu as greves sao somente determinadas pelo Syndicato, 

, 
por maioria de votos, em assemblea e assim roi pelo Syndicato de-

liberada a greve de protesto contra a Lei de Segurança Nacional; 

que preeisamente no instante em que se deu o facto Alvaro Cecch1no 

estava falando, entre outros, com Haroldo Matte1 explicando a r~ 

zão da presença da commissão alli; que Haroldo Matte1 trazia uma 

carta na mão e autorizou Alvaro Cecchino de ralar á Directoria 
... 

tambem em seu nome; que o depoente nao viu Alvaro Cecchino impe-

dir a entrada de Mattei outro tuncciona.rio. Nada 

mais. E para constar lavrei este, 

los presentes assignado. Eu., ~~~-4ílljl~ 

secretario, 
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ASSENTADA 
Aos vinte e cinco dias do mez de Junho de mil novecentos e trin-

N - #W ta e cinco, nesta cidade de Sao Paulo, ao salao de reuniao dos 
... 

accionistas do Banco Commercial do Estado de Sao Paulo, onde se 

achava reunida a Commiss+ão nomeada para o presente in uerito, 

presentes alem desta o sr. dr. Rivadavia de Mendonça, advogado 

do sr. Alvaro c~cchino e o sr. dr. A. de Moraes Sarmento, advo

gado do Banco Commercial dotilstado de são Paulo, connnigo, secre-
" tario, afinal assignado, as nove e meia hora, digo, assignado, 

, 
as treze e meia horas e seguintes, foram inquiridas as testemu-

nhas de defesa que se seguem. E, para constar faço este termo. 

Eu, Octavio Ferraz Junior, secretario, dactylographei. 

SEGUNDA TESTEMUNHA 

Amleto Milano, .com trinta e um annos de edade, casado, brasilei

ro, natural deste Estado, filho de Francisco Milano, runcciona

rio do Banco Frrancez e Italiano, residente á rua Almeida Torres 

numero trezentos e vinte e tres, sabe escreve r. ·Aos costumes dis 

se nada. Prestado compromisso e inquirido diractamente pelo sr. 

dr. Rivadav1.a de Mendonça, d. advogado do sr. Alvato Cecchino, 

sobre os itens articulados da defesa, respondeu: QUanto ao pri

meiro item do articulado de defesa disse o depoente que no dia 

nove de Abril proximo passado teve conhecimento por intermedio 

de um seu collega que Paschoal Del Guercio havia sido suspenso 
.,. 

no Banco Comrnervial e que nesse mesmo dia elle depoente fora co 

vocadp para uma reunião da Directoria do Syndicato, reunião ess 
, 

que se realisou a noite, a~im de ser tomado conhecimento de tal 

suspensão; que nessa reunião da Directorla do Syndicato ficou d 

liberado a organisação de uma commissão composta de bancarias 

que teve a incumbencia ·de se dirigir na manhan do dia seguinte 

ao Banco Cornmercial afim de se entender com a Contadoria e obte 

a relevação da pena de suspensão imposta ao seu collega Del Gue 



Del Buercio; que essa commissão teve mais a incumbencia de se en 

tender com os funccionarios do Banco referido afim de obter del
las o seu apoio moral para. incorporar ao pedido que a commissão 

deveria fazer ; que Alvaro Cecchino tambem fazia parte da cornmi~ 

são referida porque elle Cecchino, sendo funccionario do Banco 

Commercial, melhor conhece seus oolleg.as de serviço e por isto 

melhor tambem poderia dirigir-se aos mesmos; que chegada a com

missão á porta do Banco á rua da BÔa Vista, pouco mais de nove 
, 

horas, os seus membros tendo a frente Alvaro Cecchino procuraram 

obter o apoio moral dos funccionarios que iam chegando para aquel 
... , 

la missao ja referida, trabalho esse que Alvaro Cecchino fazia 

de maneir.a delicada; que o depoente tambem fazia parte da com

missão organisada pela Directottia do Syndicato; quanto ·ao segun

do 1 tem respondeu que Alvaro Cecchino quando se achava em frente 
, "" , a porta do Banco nao procurou incitar seus collegas a greve por-

quanto elle Alvaro Cecchino ou mesmo a Directoria do Syndicato · 

não tem poderes para tratar ou decretar uma greve e isto porque 
, , , , 
e um assumpto que so poda ser discutido e votado em uma assemblea 

geral da classe; que Alvaro Cecchino tambem não cogitou de uma 

grev entre os seus collegas na manhan do dia dez de Abril por-
, ... , 

que elle e conheced~r dao attr1buiçoes da assembl~a e o depoente 

declara que nunc-a soube que Alvaro Cecchino tivesse exhorbitado 

das attribuiçÕes que cabem a um associado pelos estatutos; que 
, 

~lvaro Cecch1no somente procurava obter o apoio moral pacifico 
, ~ 

dos seus co lle gas tanto isso e verdade que alguns desses que nao 
, 

quizeram attender aquelle pedido entraram para o Banco; quanto ao 

terceiro item respondeu que a commissão da qual o depoente fazia 

parte nãp poude levar a effeito a sua missão porquanto surgiu um 
. , 

incidente que o depoente narra da seguinte maneira: as nove horas 

e um quarto mais ou menos, quando Alvaro Cecchino se achava no 
, 

passeio em ·rrente a porta do Banco; conversando com um dos seus 

collegas que mais tarde o depoente veio a saber tratar-se de Ha 

roldo Matte1, surgiu o Contador do Banco na porta de entrada que 
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que desceu apressadamente os degraus da escada, parecendo estar 
- N nervoso e tomando a direcçao de Cecchino, deu-lhe um empurrao 

nas costas e logo em seguida Alvaro Cecchino voltou a sua fren

te para o Contador e nesse momento os bancarios alli presen~es 

seguraram uns o Contador do Banco,outros Alvaro Cecchino; que 

o Contador do Banco logo em seguida .fo i l evado para a porta do 
, 

Banco e de la chamou um guarda civil que se achava no meio da 

rua e lhe disse: M prenda esse homem, está impedindo a entrada 

do Banco " ao que o depoente ouviu o guarda responder: ~ o se

nhor é quem . quiz agguedir esse moço •, ao mesmo tempo em que A! 

varo Cecchino dizia: • ós não viemos brigar, nós qu~re~os jus

tiça • , ficando assim respondido tambem o quarto item; quanto 

ao quinto item respondeu que o incidente acina narrado teve lo-
, 

gar approximadamente as nove e quinze e no meio da claçad, digo 
, 

da calçada em !rente ao Banco; que logo apos ao incidente, a 

commissão resolveu deixar a frente da entrada do Banco Commerci

al e cada um dos seus componentes se dirigiu para o Banco onde 

trabalham, a!firmando mais o depoente qte elle chegou ao seu se! 
, , , 

viço justamente a hora do expediente, isto e, as nove e.meia; 

quanto ao sexto e ultimo item o depoente acha que o Banco Com

marcial não foi prejudicado nem teve o seu horario de trabalho 

atra.zado 
, 

porquanto logo apos ao inc jdente todos os seus runc-

cionarios entraram para o serviço; que durante o momento em que 

os membros da cornmissão solicitavam dos !unccionario s do Cormner

cial o apoio moral e estes se negavam a razel-o , nehnu, digo 

nenhum desses mesmos funccionarios !oi impedido de entrar para 

o Banco, porque todos elles o faziam livremente. Nada mais. Da

da a palavra ao dr. A. de Moraes Sannento, advogado do Banco c~ 

marcial do Estado de são Paulo, á~ suas reperguntas respõndeu: 

que a commissão deveria ser composta de alguns Directores do ~ 
dicato dos Bancarios e de outros embÓra não Directores, mas syrr 

dicalisados ; que da cornmissão eram Directores Guilherme Costa, 
# Antonio Jose da Silva; o depoente era Director ad-hoc ; que os 



os demais componentes da comm1ssão, Reginaldo de Carvalho, Antonio 

Mello Coelho e Vicente Pagano são syndicalisados; que na reumião 
de vespera os bancarias que tomaram parte na me ena julg~am in jus 

ta , como assim julgou o depoente, a suspensão de Paschoal Del 

Guercio; que o depoente tomou parte naquella reunião de vespera, 
# # .. .. 

alias somente da Directoria, razao pela qual Alvaro Cecchino nao 

tomou parte, porque não era então Director, entretanto sabe o de-
... 

poente que Alvaro Cecchino tambem entendia injusta a suspensao 

daquelle seu collega e nesse sentido quando no dia seguinte, fa

lava aos seus collegas para dizer da razão da presença alli da 
,. 

commiss+ao, e obter delle s o apot>o moral, fazia sentir que injus-
ta fÔra a suspensão de Del Guercio; que essa cornmissão deveria se 

entendPr dom o Contador do Banco; que quanto á suspensão de Del 

Guercio soube o depoente apenas que este teve uma discussão com 

o Contador norque o Contador attribuia a Del Guercio ter pregado 

cartazes nas paredes internas do Banco, cartazes esses de pro~a

ganda do salario minimo, não sabendo todavia o depoente se o fac

to foi ou não verdadeiro e nem o depoente fez indagações nesse 

sentido;que na manhan em que o depoente e os demais componentes - , da commissao estiveram em frente a porta do Banco, aquelles fun~ 

cionarios que não davam apoio solicitado entravam no Banco e os 

que davam o apoio moral pedido não ent ravam no referido Banco; 
, 

que ate o momento do incidente entre Cecchino e Gioiosa consegui-

ram o apoio moral de uns oito funccionarios do Bqnco Commercial 

mais ou menos; que a missão era de conseguir a relevação da sus
pensão, perante o Contador, como já disse, e caso a punição fos

se mantida o Syndicato, na noite de vespera, não havia ainda re

solvido sobre qual a providencia a ser tomada; que de facto a .. , , 
greve segundo disposiçoes do Svndicado dos Bancarias somente po-

, 
de ser decretada pela maioria de votos em assemblea e, sob essa 

exigencia é que fo1 decretada a greve de protesto contra a Lei de 

Segurança, resolvida em reunião por cerca de setecentos bancarias, 

dentre os ques, digo quaes, o depoente; que o empurrão dado por 
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- /~ 
por Gioiosa contra Cecchino nao foi casual, mas aggressivo, como 

, 
afl·g ressiva foi a attitude de Gioiosa ao descer a escada ate dar 

aquelle safanão em Alvaro Cecchino; que Alvaro Cecchino absoluta· 

mente nada estava fazendo que justificasse q acto de Gioiosa; 
, , 

que o depoente e syndical i sado e actualmente e Director do Syndi· 

cato com o cargo de segundo thesoureiro; que Cecchino não procu

rou revidar a aggressão de Gioiosa. Nada mais. E, para constar, 

lavrei este, que lido e assigna, d go lido e por conforme vae 

pelos presentes assignado. ~ ~ 
secretario, dactylographei e assigno. 

·f/ . /fr /2r,t~,.. ~, 
c?_..z--:~~ /~ _,..-.:...~~· 
~ / o 

..._._.;~ ~L~s 
.__.....~"'"r~~4' ~/c ~~'(A.-~"'~ 

TERCEI liA. TEST 

Antonio Mello Coelho, com vinte e seis annos de edade, solteiro~ 

brasileiro, natural do Estado de Minas Geraes, filho de Jovino 
, 

de Mello Collho, runccionario do Banco Real do Canada, residen-
, 

te a rua General Jardim numero vinte e seis, sabe escrever. Aos 

costumes nada disse. Prestado compromisso e inquirido sob, digo 

inquirido directamente pelo dr. Rivadavia de Mendonça, advg~ado 

do sr. Alvaro Cecchino, sobre os articulado~ de defesa, respon

deu: que o depoente soube no dia nove de Abril proximo passado 

á tarde que o seu collega Paschoal del Guercio, do Banco Cornmet· 

cial havia sido suspenso pela Directoria deste por trinta dias, 

por fazer propaganda do salario minimo no Banco Commercial; que 

por esse motivo !oi organisada um co~issão de bancarios , pelo 

Syndicato e da qual o depoente fazia pa~te, para vir na manhan 

do dia seguinte ao Banco afim de solicitar da Directoria domes· 

mo a relevação daquella pena imposta a Del Guercio por conside

ral-a injusta, porquanto Del Guercio não podia impedir o que os 
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os seus coll egas faziam de·ntro do Banco; que a alludida corrnnis

são, da qual tambem fazia parte Alvaro Cecchino, compareceu en-
, 

tre nove e dez e nove e quinzê mais ou menos, a !rente da porta 
, .. .. 

do Banco Commercial, a rua da Boa Vista, onde a mesma cornm1ssao 

vpocurou entrar em contacto com os funccionarios do Banco que iam 

c}j.e~ando a:t~ de solicitar-lhes o apoio moral para aquelle traba-- , lho da me ema commissao junto a Directon a do Banco; que Alvaro 

Cecchino era o membro da commissão que mais se dirigia aos func

cionarios do Banco e isto porque sendo elle tambem do mesmo Ban

co, conhece melhor os collegas a quem a commissão devia se diri

gi r; que Alvaro Cecchino apenas solicitava dos seus companheiros 
, .. ... 

de trabalho apoio moral a missao daquella commissao quando fosse 

entender-se com a Directoria do Banco; quando ao segundo item 

disse que Alvaro Cecchino não procurou incitar os seus collegas 

do Banco Commercial á greve na mánhan do dia dez de Abril proxi

mo passado e isto porque a com~issão tinha a sua missão conforme 
, 

o depdente ja disse e tambem porque Alvaro Cecchino bem saHe que 
, . , 

uma greve so poderia ser decretada por uma assemblea geralà a 
classe; que elle depoente acha que a suspensão de Del Guercio 

mesmosendo considerada injusta não era motivo para uma greve e 
-por isto que a soluQao devia ser tentada pacificamente com a Di-- ... -rectorta do Banco; que se a commissao nao obtivesse a relevaçao 

da pena de Del Guercio no entendt~ento que se deveria ter com a 

D1rectoria do Banco, o Syndicato não aconselhou a commissão a 
que tomasse nenhuma outra attitude; q ue a commissão de bancarios 

, 
da qual o depoente fazia parte e que compareceu a frente da por-

, ~ -ta do Banco a rua Boa Vista nao conseguiu levar a effeito on,digo 

o entendimento com a direcção do Banco e isto porque quanào a 

mesma commissão se achava ralando com os funccionar1os, surgiu 

o Contador do Banco, sr. Geraldo Gio1osa na porta de entrada que 

se mostrava nervoso e desceu as escadas dirigindo-se para Alvaro 
Cecchino, que se achava de costas voltadas para o Banco e elle 

Contador, ameaçou aggredir Alvaro Cecchino,o que não conseguiu 



~ conseguiu fazer porque as pessoas all1 presentes o seguraram ; 

que nesse momento achava-se presente um guarda civil, nas esca

das do Banco, a quem o Contador do Banco se dirigiu logo em se

guida, dizendo: ~prenda esse homem que me aggrediu •, ao que o 

depoente ouviu o guarda responder: u não senhor, se tiver de pre! 
, 

der, prendo o senhor porque o senhor e,que tentou aggredir aquel· 

le moço~; que dep01s do incidente acima narrado o depoente as

sim como os outros membros da commissão retirou-se do logar onde 
, 

se achavam, isto e da frente do !anco, seguindo cada um para o 

seu logar de trabalho; que tanto antes, durante, como depois do 

incidente narrado os runccionarios do Banco Commercial entravam 

normalmente e sem nenhuma coacção;. quanto ao quarto item já fi

cou acima resnondido;com relação ao quinto item disse que o in

cidente que acima o depoente acabou de narrar se deu approximad~ 
, -mente as nove e quinze horas da rnanhan, no passeio da rua da Boa 

, 
Vista, em frente a porta de entrada do Banco; finalmente sobre o 

sexto item o depoente affinna que o Banco Commerrial no dia dez 

de Abril proximo passado não roi prejudicado no seu expediente 
retardado 

nem teve seu horario de trabalho por motivo dos acontecimentos 
, 

que se deram na, digo acontecimentos que se deram em !rente a 
~ porta da rua da Boa Vista, e isto porque todos os runccionarios 

do Banco que alli se achavam presentes entraram normalmente para 

o serviço antes da hora habitual. Nada mais. Dada a palavra ao 

dr. A.de Moraes Sarmento, advogado do Banco Commercial do Estado 
~ , -de Sao Paulo, as suas reperguntas, respondeu: que a suspensao de 

~ ~ 

Del Guercio, segundo soube, por pessoa cujo nome nao se lembra 

roi motivada pelo tacto de Del Guercio não ter impedido que os 

seus collegas tizessem a propaganda do salario minimo, no inte-
, - , rior do Banco; que o depoente e syndicalisam mas nao e D1recto 

do Syndicato e roi convidado a tomar parte ma commissão, por de-

liberação da Director1a que estava reunida na sua respectiva sa 

la; que a commissão deveria se entender com a Directoria do Ban
co e não com a Contadoria; que não se recorda do numero dos run 
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runcc1onarios do Banco Commercial que deram o apoio na manhan do 

tacto, mas a commissão conseguiu reunir bastantes runcc1onar1os, 

digo mas a commissão conseguiu o apoio de bastantes funcctonarios, 
# # 

os quaes ficaram de tora na calçada em frente a porta do Banco; 

que roi a commissão e não a Directoria a resolver buscar o apoio 

moral de runccionarios do Banco Commercial não se lembrando o 

depoente qual dos elementos componentes da cornmissão que teve a 

iniciativa desse alvitre; q~e as ameaças de aggressão contra Ce~ 

chino por parte de Gioiosa consistiram em ~ sahir elle do Banco 

todo nervoso, com gestos, dizendo que sómente elle Gioiosa alli 

mandava • ; nada ma1 s. Resal'do a entrelinha da de cima nona linha 

retro, que di~: retardado •. Para constar lavrei ~~te~ que ~i

do e por conforme vae pelos presentes assignado. Eu~ 

~~~-~ secretario, dactylographei e assigno • 
. :-r.,-.- o' d~· ~/fr· 

..:--o~._.__,~ t&?.-z:::-~- /~ ----~ ;--~ · 

~~--- /?3~~..c!:::=-=5· 

Em seguida, pelo sr. Presidente, por solicitação do sr. dr.Ri

vadavia de MendonQa; em virtude do adiantado da hora foi delibe

rada a suspensão dos trabalhos e designado o dia de amanhan ás 
nove e meia, no mesmo local , para serem ouvidas as demais tes

temunhas, sciente o mesmo advogado, e de accÔrdo em apresen~al

as • Nada mais havendo encerro e ste que vai assignado. Eu~ 

e ass1g-
no. 



ASSENTADA 

Aos vinte e seis dias do mez de Junho de mil novecentos e trinta 

e cinco, nesta cid ·, de de são Paulo, no salão de reunião dos ac

cionistas do Banco Commercial do Estado de são Paulo, onde se a

ahhava reunida a Commissão nomeada para o presente inquerito,pre 

sentes alem desta o sr. dr. rlivadavia de Mendonça , advogado do 

sr. ~lvaro Cecchino e o sr. dr. A. de Moraes barmento, advogado 

do Banco Commerc1al do Estado de são Paulo, commigo, secretario, 
# 

atinal assignado, as nove e meia horas e seguintes, !oram inqui-

ridas as testemunhas de defesa que se seguem. E, para constar,!! 

ço este termo. Eu, Octavio Ferraz Junior, secretario, dactvlogr~ 

phei. 

QUARTA TESTEMUNHA 

Antonio José da Silva, com vinte e cinco annos de edade, soltei

ro, brasileiro, natural de são Paulo, funccionario do Banco Na-
, . , 

cional Ultramarino, filho de Manoel Jose da Silva, residente a 

Rua Uruguayana numero oitenta e quatro, sabe escrever. Aos costu· 

mes disse nada. Prestado compromisso e inquirido directamente pe· 

lo dr. Rivadavia de Mendonça, resp, digo, advogado do sr. Alvaro 

Cecchino, sobre os artigos de defesa, disse: quanto ao primeiro 

item disse que no dia nove de Abril prox1mo passado teve conheci· 
, 

mento na sede do Syndicato de que Pafchoal Del Guercio, secreta-

rio geral daquella associação de classe havia sido suspenso pela 

Contadoria do Banco e que a Directoria do Syndicato, da qual o 

depoente razia parte, tomando conhecimento de tal suspensão, re~ - , lisou uma reuniao a noite do dia nove, na qual ficou deliberado 

a organisação de ~a commissão de bancarios, formada de Directo

res do Syndicato e associados do mesmo, a qual teve a inctmbenci~ 

de vir na manhan do dia seguint ao Banco Commercial afim da en

trar em entendimento com a Directoria do mesmo, para solicitar a 

relevação da pena de suspensão imposta ao collega Del Guercio; 

que a commissão recebeu mats da Directoria a missão de entrar em 
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em entendimento com os funccionarios do Banco Commercial, antes 
da entrada dos mesmos afim de solicitar-lhes a sympathia e apoio 

moral para aque!le trabalho da commissão ; que esse apoio moral 

não implicava em impedir a entrada dos funccionarios para o Ban

co mesmo daquellee que prestavam esse mesmo apoio; que a commis

são não recebeu nenhuma outra incumbencia da Directoria do Syndl 

cato, se porventura a mesma commissão não obtivesse o reultado 

desejado no entendimento com a Direcção do Banco, devendo a mes

ma commissão na hypotheee desse caso apenas levar ao conhecimen

to da Birectoria do Syndicato o que se passou; que o depoente 

não se lembra ao certo de todos os nomes que compunhaa a commis

são de bancarlos, mas cita os nomes segúintes quando lhe foi li

do o rol de testemunhas: Reginaldo de Carvalho, Guilherme Costa, 

Amleto Milano, o propr1o depoente e mais Antonio Mello Coelho e 

Vicente Pagano que o depoente não se lembar, digo se lembra ao 
certo se faziam parte da mesma commissão; que nlle depoente não 

se lembra ao certo, mas suppÕe ser verdadeiro que Alvaro Cecchi

no tambem razia parte da dita commissão de bancarias; que Alvaro 
cecchino era quem frequentemente procurava os collegas que iam 

chegando á porta do Banco para obter aquelle apoio moral, e isto 

porque wllw é estimado pela. clãsse e alem disto, como funcciona

rio do Banco Commercial, melhor conhece os collegas de trabalho; 

quanto ao segundo item respondeu que Alvaro Cecchino não procurou 

incitar os seus collegas do Banco Commercial a uma greve immedia-

ta na manhan de dez de Abril proximo passado, mesmo porque elle 

assim como a comissão não recebeu essa attribuição da Directoria 

do Syndicato, a qual mesmo que a quizesse dar, não poderia por-
; , , 

quanto pelos estatutos somente uma assemblea geral e soberana p~ 

ra discutir e decretar uma greve, quer seja geral quer seja par

cial; quanto ao terceiro e quarto itens respondeu que a commis-

são de bancar1os da ~ual o depoente raz1a parte não conseguiu 
cumprir a missão de entrar em entendimento com a Directoria do 

Banco devido o facto que elle depoente narra da seguinte mane1-



maneira: que entre aove e cinco e nove e vinte horas da quelle 
~ ~ 

dia a commissao de bancarias se achava no passeio da rua da Boa 

Vista em !rente á porta de entrada do Banco , conversando com os 

runccionarios que iam chegando; a esse tempo chega um runcciona

rio que mais tarde o depoente veio a saber tratar-se de Mattei, 

o qual !oi procurado pelos membros da commissão que lhe deram e! 

plicações daquillo que os levava alli e pedri, digo e pediram-lhe 

que ouvisse as explicações de Alvaro Cecchlno porque este poderia 

prestar melhores esclarecimentos; quando Alvaro Cecchino se ach~ 

va no meio do passeio,_ de costas voltadas nara o Banco e dando 

aquellas explicações a Mattei, surtiu inesperadamente na porta do 

Banco o seu Contador que desceu as escadas apressadamente e em 

· ttitude aggressiva , dirigdu-se para Cecchino e lhe deu pelas 

costas um empurrão com violencia, e neste momento o Contador de

monstrava estar exaltado; que immediatamente os bancarios alli 

presentes procuraram segurar o Contador e outros mesmo faziam 
, 

com Cecch1no; que logo apos esse incidente o Contador do Banco 

se dirigiu a um guarda que se achava proximo e lhe disse: upr~

da esse homem , , ao que o depoente ouviu o guarda responder que 

elle não podia prender norquanto aquelle contra quem !oi pedida .. , 
a prisao e que tinha si~o o aggredido; o depoente diz que deixa 

de dar textualmente a phrase do guarda porquanto não se recorda 

exactamente todas as palavras textuaes; que depois de verificado 

esse incidente acima narrado, os membros da commissão inclusive 
, "" Alvaro Cecchino se retiraram de !rente do Banco a rua da Boa Vis 

ta e o depoente a!!irma que antes, durante e depois desse mesmo 

incidente nenhum !unccionario do Banco Commercial !oi impedido ou 

solicitado para permanecer na entrada do Banco, tanto os que hy-
, ... 

pothecavam apoio a commissao como aquelles que se negavam a isto 
, 

fazer; que os ~e ficavam de !ora do Banco, o faziam de livre e 
, 

espontanea vontade, mas antes de nove e meia, isto e a hora do 

expediente, todos entraram para o trabalho; quanto ao quinto i

tem respondeu que o inci dente se verificou no passeio da rua da 
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~ , 
da soa Vista, em frente a porta do Banco, justamente antes de no-

, 
ve e meia horas, isto e, a hora habitual do expediente; finalmen-

te com relação ao sexto item o depoente respondeu que o Banco 
,. , 

nao pode ter sido prejudicado no seu expediente habitual e nem 

atrazado no seu horario, porquanto a cornmissão se retirou antes 
, 

de nove e meia e a essa hora todos os fUüccionarios ja entravam 

para o seu serviço; nada mais. Dada a palavra ao dr. A.de Moraes 
.. , 

Sarmento, advogado do Banco Commerr. ial do Estado de Sao Paulo, as 

suas repe rgmttas, respondeu: que soube ter sido motivada a suspe~ 

são de Del Guercio porque a Directoria do Bane, digo porque a Cog 

tadoria o responsabilisou pela propaganda interna da questão dos 

salarios minimos; que o depoente não tem conhecimento exacto so

bre se Del Guerc1o tez ou não tal propaganda internamente no Ban-
, 

co Commerci~l; que o depoente e segundo secretario do Syndicato 

dos Bancarias; que na reunião de vespera discutiu-se sobre a ua~ 

sa da suspensão de Del Guercio e depois de considerada injusta 

é que se lembrou o alvitre da constituição da commissão para se 

entender pacificamente com a Direetoria do Banco; que o depoente 

tomou parte nessa reunião; da commissão eram D1rectores o depoen-
, 

te, Guilherme Costa, Amleto Mllano isto e Directores do Syhdica-

to; que quando Alvaro Cecchino entendeu-se com Mateei a elle se 

referiu sobre alli estar reunida uma commissão afim de se entender 
,. ... 

com a Directoria para relevaçao da suspensao reputada tambem por 

el~ Cecchino injusta e, nesse sentido a mesma cousa expunha aos 

demais funcc1onarios do Banco Commercial que vinham chegando;que 

na conformidade dos estatutos a greve de protesto contra a Lei de 
, 

Segurança foi approvada por maioria absoluta de votos alias rece-

bida a deliberação com uma grande salva de palmas, coisa que o 
, 

depoente pode affirmar porque tambem tambem tomou parte na as-

sembléa e foi essa que approvou a decretação da referida greve; 
... , 

que nao pode esclarecer quantos !unccianarios do Banco Commercial 
, - , hypothecaram apoio moral a commissao e ficaram de !ora ma calça-

da em frente da porta do Banco porque aos bancarios se mistura-
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misturaram muitos transeuntes curiosos de sabere~ do que se es-
, , 

tava tratando; que o depoente apos o incidonte ja referido reti-

rou-se chegando no Banco em que trabalha apenas com cinco minu

tos de atrazo ; não podendo bem precisar se quando se retirou to-
, 

dos os funccionarios do Banco Commercial ja haviam entrado por-

que a sua attenção foi distrahida com a conversa que teve com os 

guardas civis . Nada mais . E, para constar lavrei este que lido 

e por conrorme vae assignado pelos presentes . Eu,~ 
~~secretario, dactylographei e assigno , 

r· d-!:~-~ 
d/- .~ ~ ~- "~-~.r- -

vk~ ~ffi ~ /~~, 
1~---..:~ê.e... 

h, '-

DELIBERAÇÃO . 
Em seguida,pelo Snr .Presidente,por solicitação do Snr . Dr .Rivada· 

Via de Mendonça,devido ao adeantado da hora,foi deliberada a su: 
# 

pensão dos trabalhos,nara o seu prosegui rnento,hoje,as trese ho-

ras e meia,neste mesmo local,do que fica sciente o mesmo advoga. 

do e bem assim da fazer apresentaram-se na hora designada as de 
estemunhas . E para constar lavrei este que vae assig1 ado 

Eu . . :,h ~ecretario ,dactylographei e assigno. 

/7', y-/~-//r. e. -~ &!fi'-&-. ~--< /~- .r-.....:.~ . 
~'-""""~ ~~~CA. 

""1 .~ 



ASSENTADA 

Ao's vinte e seis di as do mez de Junho de mil novecentos e trin

ta e cinco, nesta cidade de são Paulo, no salão de reunião dos 

accionistas do Banco Commercial do Estado de são Paulo, onde se 

achava reunida a commissão nomeada para o presente inquerito, 
presentes alem desta o sr. dr. Rivadavia de Mendonça, advogado 

do sr. Alvaro Cecchino e o sr. dr. A. de Moraes Sarmento, advo • 
... 

gado do Banco Commercia! do Estado de Sao Paulo, commigo, secre-

tario, afinal assignado, as treze e meia horas e seguintes, fo

ram inquiridas as testemunhas de defesa que se seguem. E, para 

constar, taço este t ermo. Eu, Octavio Ferraz Junio;, secretario, 

dactylographei. 

(JJINTA TESTEMUNHA 
Vicente Pagano, com vinte e tres annos de edade, solteiro, bra

sileiro, natural deste Estado, tunccionario do Banco Noroeste, 
, 

filho de Raphael Pagano, reisdente a Rua Senador Felicio dos 

Santos n1mero quatorze, sabe escrever. Aos costumes nada disse. 

Prestado compromisso e inQUirido directamente pelo sr dr. Riva

davia de Mendonça, sobre os artigos da detesa, respondeu: quantc 
ao primeiro item respondeu que no dia antetior ao em que se de-

, , 
ram os factos em frente a porta do Banco Commercial, isto e, no 

dia nove de Abril proximo passado, a Directoria do Syndicato dos 

Bancarias resolveu em uma sua reunião organisar uma commissão 

composta de Directores e associados, inclusive o depoebte que é 
membro do Conselho Sonsultivo do Symdicato, afim de vir no dia 

seguinte pela manhan ao Banco Commercial entendBr-se com a Direc 

toria do mesmo afim de obter a relevação de uma pena de suspen

são imposta a Paschoal Del Guercio; que dessa commissão o depo

ente sabe que faziam parte Reginaldo de Carvalho, Guilherme C&s

ta, Antonio Mello Coelho, Antonio José da Silva, Amleto Milano, 

o proprio depoente e Alvaro Cecchino, runccionar1o do Banco Com

rnerc1al; que alem da incumbencia dada a commtssão como a. cima fi-
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ticou dito, o depoente af:firma que a mesma commissão teve tambem 
por parte da Directoria do Syndicato, uma outra incumbencia que 

roi a de obter dos funccionarios do Banco, antes da hora do expe 

diente a sua sympathia e apoio moral para o trabalho a ser feito 
, ... 

junto a Direcç+ao do Banco; gue Alvaro Cecchino por ser funcc1o-

nar1o do Banco Commercial era quem mais se dirigia aos collegas 

que chegavam porquanto ell&, melhor do que ~ua~quer outro membro 

da mesma commissão, conhece os funccionarios do Commerctal; que 

Alvaro Cecchino ou mesmo outro qualquer companheiro da commissão 

não procurou impedir ou solicitar a permanencia de funccionarios 

róra do Banco; que no mesmo dia em que Del Guercio !oi suspenso 
, 

o depoente esteve no Syndicato e la soube por collegas seus des-

sa suspensão, sabendo mais pela mesma fonte de informações que a 
- til> suspensao fora motivada pela propaganda do salario minimo que 

runccionar1os do Banco estavam fazendo dentro do estabelecjmento; 

quanto ao segundo item respondeu que Alvaro Cecchino de maneira 

alguma, por palavras ou actos, na manhan do dia dez de Abril pr~ 

ximo passado, não procurou levar os seus collegas do Commercial 

a uma greve, taÕpouco não procurou incital-os a esse acto e tam-
- -bem elle Cecchino, como os outros membros da commissao nao pro-

curaram impedir a entrada aos runccionarios para o Banco; que Al 

varo Cecchino ou mesmo a commissão de bancar1os não recebeu or

dem da Directoria do Syndicato para promover uma greve immediata 

dos runcc1onar1re do Banco Commercial tambem Alvaro Cecchino não 
, 

procutou promover uma greve por conta propria, porquanto somente 
, , 

uma assemblea de toda a massa de bancarias e que tem poderes pa-

ra discutir e decretar uma greve; quanto ao terceiro e quarto i

tens, o depoente arrirma ~.ue a commissão de bancarias não poude 

cumprir a missão que havia recebido de entrar em entendimento com 

a Directoria do Banco porquanto os factos que passa a relatar, 

impediram que isto tosse teito: quando os membros da cornmissão 
,. 

se achavam, inclusive Cecchino, no passeio da rua da Boa V~sta, 

em frente á porta de ent~~a do Banco, conversando, e explicando 



explicando aos funccionarios do Commercial a finalidade daquella 

comissão e ao mesmo tempo lhes pediam para hypothecarern o seu a-

poio moral ao trabalho da commissão , sahiu do interior do Ban

co o contador Geraldo Gio1osa, que desceu aseescadas ligeiramen

te demonstrando attitude aggressiva se dirigiu contra Alvaro CeQ 

chino que se achava de costas voltadas para o Banco , no meio do 

passeio, conversando com alguns collegas do Commercial, os quaes 

o denoente não conhece; que devido aquella attitude aggressiva 

do cont ador, os bancar1os all i presentes resolveram segurar o 

~ontador afim de impedir o seu acto; ue o contador demonstrava 

a sua attitude aggressiva porque desceu as escadas muito excita

do quando se dirigiu para onde se achava Cecbhino; que depois 

desse incidente o depoente viu o contador entrar para o Banco e 

lego em seguida elle depoente assim como os outros membros da 

commissão,se retiraram, cada um para o seu serviço; que na occa

sião do incidmte o depoente viu que sebehava proximo um guarda 
, 

civil que momentos apos entrou tambem no Banco, e allega o depo-

ente que não presenciou os tdctos que se teriam ~saado com o 
~ # 

guarda civil; que a Directoria do Syndicato nao determinou a com 

missão de bancarios que tomasse nenhuma outra attitude, se porve~ 

tura ella nada obtivesse da Directoria do Banco, no entendiment o 

que se deveria realisar; quanto ao quinto item respondeu que o 

-incidente que acima narrou teve logar na calçada da rua da Boa 
, 

V&sta, em frente a porta de entrada do Banco Commerciai, mais ou 
, 

menos ~s nove e dez ou nove e quinze horas; que quanto ao sexto 

item respondeu que acha que o Banco Commerrial não foi prejudic~ 

do no seu e«pedinet, digo, seu expediente, nem mesmo teve o seu 

horario atrazado, em virtude do incidente que acima narrou, por

quanto o pr~prio depoente que ao mesmo assistiu ainda chegou em 

seu Banco com tempo sufficiente para assignar o ponto; que antes 

durante ou depois do incidente relatado, nenhum runccionarlo do 

Banco Commercial roi impedido a entrar para o serviço, quer os 

que se negavam a dar o seu apoio, quer os que offereciam o seu 

apoio moral 
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seu apoio mosal e todos elles entravam ou deixavam de entrar por 

sua livre e expontanea vontade; nada mais , Dada a palavra ao sr . 

~r. A. de Moraes Sarmento, advogado do Banco Commercia~ do Estado 
- , , de Sao Paulo, as suas repecguntas respondeu: que o depoente e mem 

bro do Conselho Consultivo do Syndicato dos Bancarias; que são 

Directores do Syndicato, segundo sabe, Guilherme Costa, Antonio 

José da Silva, não sabendo se as demais pessôas arroladas como 

testemunhas de defesa são ou não Directores do Syndicato; que 

não tendo assistido a reunião de vespera, não sabe o que nella 

se discutiu, nem mesmo por ouvir dizer; que soube naquella noite 
. -que Del Guercio !ora suspenso porque o Contador lhe attr1bu1a 

a propaganda interna no Banco dos salar1os min1mos, cousa ue 

Del Guerc1o teria negado, segundo tambem soube; que o depoente 

de scienc1a p~pria ou por ouvir dizer não sabe com exactidão 

se Del Guercio !azia ou não propaganda de salarios min1rnos no 1!!. 

terior do Banco Commercial; que o apoio moral a que se referiu 

dos funccionarios do Banco Cornmercial consistia em depois da com 

missão lhes !alar da suspensão de Del Guercio e da missão da re-
" , terida commissao, obter do mesmo que se dissesse a Directoria 

... , 
nao so em nome do Syndicato como tambem dos !unccionarios do 

Banco Commercial que fossem sol1dar1os com aquelle seu collega 

suspenso; que não era preciso que os que lhes dessem apoio !os-
... , 

sem tambem com a. commissao ate a Directoria e assim aquelles que 
, 

iam adherindo resolveram espontaneamente ficar do lado de fora 
aguardando que a commissão subisse para !allar com a Direcômria 
e at'e que regressassem para lhes darem a resposta do que a Di

rectoria decidisse; que muitos er~ os runccionarios que all1 ro 
ram ficando parados, não podendo bem calcular o numero porque 

elles iam chegando, iam tendo a explicação,dos componentes da 

commissão, alguns entravam e os que adheriam ao gesto de solida

riedade iam se deixando ficar pela calçada esparsos, sendo poss1 
' vel que no meio dos curiosos um ou outro popular, cun oso paras-..,,. 

sem para saber de que se tratava; que segundo ouviu dizer a pro-



propaganda do salario minimo, feita internamente no Banco, nas 

horas de trabalho, alem de outros modos era feita por meio de 

distribuição de impressos ; que a attitude agg ess1va de Gioiosa 

foi dirigida contta Alvaro Cecchino, porque, affirma o depoente, 

sendo este, Cecchino, o unico ~unccionario delle conmecido que 

estava fallando coms, digo com os runccionarios e pelo facto des 
tes não estarem entrando no Banco; que affirma mais ter sido ag

gressiva a attitude de Gioiosa porque este desceu as escadas, de 

punhoscerrados, excitado, e tentou esmurrar Alvaro Cecch1no no 

que foi obstado pelos demais ciscumstantes, e isto na calçada em 

frente a porta do Banco; que Alvaro Cecchino conservou-se bastan 

te calmo e porisso nem sequer foi necessario ser segurado por 

seus collegas e dizia apenas Cecch1no que queria justiça; que 

logo apos isso Gioiosa entrou para o Banco e bem assim um guarda 
, 

civil e o d&poente lggo se retirou isto e, entre nove e dez e no 
ve e um quarto da manhan, deixando ainda na rda e na calçada v~ 

rios empregados do Banco Commercial que não havirun entrado para 

o serviço; nada mais. E, para aonstar lavrei este_ ~e~o que lido 
e por conror.me vae pelos presentes ass1gnado. Eu,~ 
~ ~ ecreâllrio, dactylographei e assigno, 

. J.~~r /'r-
t~~b ~~/~- r4----. 

~~~~~~ 
L /,íJ. - #~ 
~a«~-a'é/~' 

Reginaldo lavier de Carvalho, com vinte e seis annos de edade, 

casado, brasileiro, natural deste Estado, runccionario do Banco 

do Estado de São Paulo, filho de Aurelio Xavier de Carvalho, re

sidente em Catanduva, em transito nesta Capital, sabe escrever. 

Aos costumes disse nada. Prestado compromisso e inquirido direc

tamente pelo sr. dr. Rivadavia de Mendonça, sobre os articulados 
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de defesa, respondeu: que, com relação ao primeiro item, -elle 
, 

depoente e associado do Syndicato dos Bancarios de Santos e na 

occasião em que se verificaram os acontecimentos em !rente á 
, ,. 

porta do Banco Commercial, a rua da Boa Vista, na manhan do dia 

dez de Abril pr~x&mo passado, o depoente se achava em são Paulo 

organisando na Matriz do Banco em que trabalha o serviço para a 
, 

filial de Catanduva, por isto que, como syndicalisado que e, o 
, 

depoente !requentava assiduamente a sede do Syndicato dos Banca-

rios de são Paulo, principalmente por que o Synd1cato de Santos 
, 

lhe solicitara acompanhar e tomar conhecimento sobre o caso da 
.., ... , 

suspensao de Del Guercio; por esta razao esteve na sede do Syn-

dicato, na noite do dia nove de abril proximo passado, quando se 

realisou uma reunião da Directoria do Synd1cato, á qual o depoen - ... te n ao esteve presente, visto nao ser membro da Directoria do 

Syndicato; que logo apos essa reunião da Directoria, o d~poente 

foi convidado a tomar parte em uma commissão organisada pela me~ 
, 

ma Directoria, afim de vir na manhan do dia seguinte, isto e,dez 

de Abril proximo passado, solicitar da Dir~ctoria do BancoCommer 

cial a anullação d~ pema de suspensão imposta ao collega Del -Guercio;que a commissao era composta de Directores e as~ ociados 

do Syndtcato, sendo que o depoente pelo nome conhece Guilherme 

Costa, director, Amleto Milano, tambem director e os demais o de

poente não sabe se são Direetores do Syndicato; que tambem !azia 

parte da commissão Alvaro Cecchino, tunccionario do Banco Commer 
c1al; que dita commissão recebeu tambem da Directoria do Syndic! 

tp a incumbencia de, antes de procurar a Directoria do Banco,o~ 

ter dos tunccionarlos do Banco Commeretal, no momento em que el
les tossem chegando para o se ···viço, o seu apoio moral para a in-

, - , cumbencia dada a commissao a ser cumnrida ~unto a Directoria do 

Banco· que Alvaro Cecchinotoi o membro da commissão que mais se 

dirigtu aos seus collegas de trabalho afim de dar explicações 

sobre a razão de ser daquella commissão e pedir-lhes o apoio mo 

ral e isto porque, sendo Cecchino runctionario do Banco era me-



m8lhor conhecedor dos demais tunccionarios do mesmo Banco; que, 

com rel~ç8o ao segundo item, disse que Alvaro Cecchino não proc~ 
... 

rou imcitar os seus coll egas a uma greve innned1ata e mesmo nao 

procurou tambem impedir a entrada dos mesmos para o serviço, se

ja por actos, seja por palavras, porquanto Alvaro Cecchino e um -
rapaz intelligente e bem sabe que uma greven~g faz na porta de 

um Banco e sabe ainda o proprio Cecchino, como tambem o depoente 
, , , 

que uma greve so pode ser discutida e decretada por uma assàmblea 

geral da classe; que a Directoria so Syndicato, quando deãegou 
- - .. ,. poderes a commissao nao disse que essa mesma commissao ou alguns 

dos seus membros procurasse promover uma greve ou impedir a entr! 

da de runccionarios para o serviço, porquanto, se a Directoria 
, ,.. 

desse a commissao tal incum.bencia., o proprio depoente deixarü. de 

tomar parte na referida commissão; que a commissão não recebeu a 

1 1ncumbencia nem mesmo procurou reunir os tunccionarios do Banco 

para incorporados com a commissão procurarem a Directoria do Ban

co Commercial e disse mais que se a Directoria do Banco se nega~ 

se a attender o pedido da commissão, caso ella fosse até a Direc 

toria, a mesma commiss~o não t eria nada mais a fazer, senão com

municar o occorrido ao Syndicato; quanto ao terceiro e quarto 

itens respondeu o depoente que a commissão n~o pode terminar a 
, 

sua incumbencia, devido os factos que se deram a frente do Bane~ 

das, digo da seguinte maneira: quando os membros da commissão se 
#> , 

ach~vam~ na calçada da rua da Boa Vista, proximo a porta de entr! 

da de funccionarios, as nove e quinze horas mais ou menos, e es

sses mesmos membros da commissão, principalmente Cecchino, proc~ 

ravam explicar aos funccionarios que iam chegando o motivo pelo 
... 

qual all i se achava aquella commissao e pediam aos mesmos funcci~ 

narios o seu apoio moral, o contador do Banco surgiu do interior 
, 

do estabelecimento e desceu as escadas as pressas e foi directaT 

mente a . lvaro Cecchino, que se achava de costas !allando com 

um funccionario que carregava uns envellopes e o contador nesse 

momento deu um forte empurrão em Alvaro Cecchino, estando o Con-
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Contador pallido e transfigurado nesse acto; que immediatamente 

os bancarios alli presentes procurarrun segurar o Contador e ou 

tros Alvaro Cecchino; que o depoente conhece o Contad~ Geraldo 

G1oiosa, de Vista, desde quando o mesmo trabalhava em Santos; 

que o Contador logo em seguida foi levado pelos que o seguravam 

na direcção do Banco, emquanto o mesmo Contador gesticulava e 

poocurava permanecer onde se achava; que nessa momento, quando 
, 

o contador ja se achava na porta do Banco, approximou-se um 

guarda civil que se achava casuaxmente pelas proximidadPs, o 

qual recebeu ~dem do contador para prender Alvaro Cecchino, ao 

que o mesmo g~arda respondeu segundo ouviu o depoente que elle 
~ , 

nao podla prender aquelle moço porquanto elle e que tinha sido o 
aggredido; que os fUnccionarios do Banco não foram impedidos de 

entrar para o seeviço antes, durante ou depois do incidente ac1 
, , 

ma narrado; que o depoente esteve proximo a porta do Banco a rua 
~ , 

da Boa Vista ate uns dois minutos antes das n4ve e meia, quando 
, 

todos os funccionarios ja haviam entrado para o serviço en nes-

se momento o depoente seguiu para o seu trabalho; quantia ao qui~ 
, 

to item responde affirmativamente, dizendo mais o mesmo item ja 
, " esta respondido em sua declaraçoes feitas acima; finalmente quag 

Go ao sexto item respondeu affirmativamente dizendo que conforme 

já depuzera, atraz, elle de oente deixára as proximidades do Bag 

co dois minutos antes da hora regulamentar, quando todos os ~un~ 
, 

cionarios do Banco Commercial alli presentes ja haviam entrado 

para o serviço; nma mais, Dada a palavra ao dr. Rivada, digo ao 
, 

dr. A. de Moraes Sarmento, advogado do Banco Commercial do Esta-
~ , 

do de Sao Paulo, as suas reperguntas respondeu: que commissiona 

do como foi e já ficou dito,pelo Syndicato de Santos para acom

panhar o caso da suspensão de Del Guercio soube no Syndicato que 

-Del Guercio fora suspenso por ter sido responsabilisado pela pr~ 

paganda interna que no Banco Commerc1al.se raz1a, do salario M1-
nimo, não tendo todavia o depoente apurado se Del Guercio tambem 

fazia ou não internamente essa propaganda, mesmo porcue elle era 
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era apenas accusado de não impedir a referida propaganda; que 

ignora se o Syndicato procedeu ou não alguma indagação por meio 

de investigação syndicanc~a ou 1nquerito sobre se Del Guercio 

fazia a propaganda referida durante o exped~tnte dos trabalhos 

do Banco Commercial; que o Syndicato julgou arbitraria e injus

ta a suspensão e, nesse sentido, quando Alvaro Cecchino, como 

membro da commissão expunha aos seus collegas que iam chegando 

os factos e a finalidade da commissão communicava•lhes que Del 

Guercio rôra responsabilisado por aquella propaganda e inqui~ido 

grosseiramente pelo Contador, respondera com altivez e por isso 
,. - .. fora sin, digo , fora injustamente suspenso e entao aquella com-

missão iria pleitear perante a Directoria a relevação da P&na, 

mesmo porque, raz questão o depoente meste acto consignar, que 

bem poderia ser que a Directoria não estivesse bem a par dos a

contecimentos Qccorridos com Del Guercio e causadores da sua sus· 

pensão; que segundo os estatutos do $ynd1cato dos Bancarias as 
.. , 

greves sao somente decretadas em assemblea e por maioria absolu-

ta de votos e assim a despeito de estar ausente de Santos onde 

então grabalhava soube que a greve bancaria de protesto contra a 

Lei de Segurança obedeceu aquella exigencia estatutaria; que qua! 

do se deu o incidente entre Gioiosa e Cecchino este ultimo rala

va com um runccionario do NBanco Commercial, cujo nome depois 

soube ser Mattei , o qual trazia um en , digo alguns envellopes 

debaixo do braço; que logo apos o incidente houve alguma falação 

gestos, uns aggarradrlo Gioiosa, outros aggarrando Cecchino e o 

depoente não se recorda bem sobre se Mattei fez alguma ueclamaçã< 

sobre entrar ou não entrar w sobre o que mais pudesse ter surgi-
, .. .. 

do e que escapou a attençao do depoente daaa a consrusao momenta· 

neamente estabelecida ; que com rererencia ao apoio moral a que 

se referiu consistia em transmittir aos bancarias do Commercial 

a noticia da suspensão de Del Guercio e criar um ambiente de JY! 
pathia sendo que al~s desi · tiam de qualquer manifestação e en-

, ... 
travam para o seu serviço e outros orrereciam a commissao o apoic 



apoio moral solicitado sem que entretanto a commissão lhes tomas 

se os nomes razaão pela qual nem mesmo o numero desses pode se 

recordar, sendo que alguns destes mesmos depois de consentir em 

outorgar á commissão as suas spmpathias pela causa, t ambem entr~ 
... 

vam para o serviço; que nao era mesmo possivel fazer-se uma gr~ 

ve na porta do Banco sem preparação e a despeito do depoente não 

ser um technico em greve o proprio bom senso diz que para uma gr~ 
, 

ve sempre e necessario um pouco de propaganda anterior no estudo 

da causa e medir-se a possibilidade do exito do movimento; que 

a infGnnação que o depoente teve sobre a suspensão de Del G~ercio 

foi o!!icial, do Syndicato, não sabendo todavia se para colher 

essas informações o Syndicato as obteve· de Qualquer funccionario 

do Banco Commercial; finalmente que , digo , nada mais . E , para 

constar, lavrei este termo que lido e achado confonne vae pelos 

presentes assignado , resalvada diz •nãof na sex 

ta linha da pagina anterior . Eu, 

~secretario , dactylo~raphei e ass1gno . 

/ -~~/r-· 
?~1- ~4 . 



TERMO DE DESISTENCIA 

Em seguida, no mesmo local, perante a mesma eommissão, pelo sr • 
... 

dr. Rivadavia de Mendonça roi dito que em petiçao junta aos au-

tos, a rls. onze arrolou • para depoimento pessoal • o sr. Ge

raldo Gioiosa, Contador do Banco Commercial, como roi por enga

no que assim tez e arrolou a tls. oitenta e cinco o nome das 

testemunhas de deresa, neste acto desiste, corno desistido tem 

do depoimento do sr. Geraldo Gioiosa, dando por encerrada as pr~ 

vas de sua detesa. Nada mais havendo, encerro este que vae ass1 

nado. Eu,~~~ secreâârio dact)t
lographei e assigno. 

~/--4-~ ~ 
~ ..-..._-:y. ~~ ~- /-
~~cfl& 
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sua intenção. 

1 

jl 
EXMO. Srffi. PR ·sr ENTE DA CO.m.1ISSÃ • 

Provou o BANCO COM!lliRUIAL DO :b;STADO DE S.PAULO a 

Cont~ar1ando os a~ticlJados constantes da Porta-

ria de fls .2 ,disse ALVAHO Cl!:CCHINO, pelo seu 1llus t1•ado advoRado, 

"PRl 'LIMINAR~~:r.:l\ITE" que foi applicada a "irretroe.ctividade da lei 
, ... 

" a epocas anteriores a sua execuçao,afim d~ sub-
" metter o seu uncionario Alvaro Cecchino a apu-... 
ti raçao de factos que se teriam verificado antes 
ti das aancçÕes da lei " • 

E aponta os ractos constantes dos itens 1°,2°,3°, 

4°,5° e 9°,inquinando-os de nullidade. 

A "preltminar" não se a.1usta á arp;umentação da de-

tesa: a retroactividade das leis,distin~le a doutrina,ora se re e 

re ao dire~to substantivo,ora ao adjectivo.As que re~lam o direi

to processual são retroactivas e irretroactivas as que asse~çnram 

o direito de seção ( .lus 12erseguendi ou facultas ap;end1 ) • 

A irretroactividade tutela o direito ad<J.ue~ido e, 
... , 

por isso,a lei nova nao pode offendel-o. 

11 O direito de Rcção - diz GUSMÃO ( Proc.Civil-24) 
, , , 
e inseparavel do direito quo ella o destinado a tutela~;direito e 

.. 
um interesse juridica ente prote~ido,dil-o Iherin~;onde,pois, nno 

~ H N I 

ha protecçao,nao ha direito e a acçao e a força protectora do di-

reito~ ~tem te~ adquerido um direito tem ao mesmo tempo o direito 

de razel-o efrectivo". 

Qual o direito e.dguer clo,anter•i01•mente á lei 54 de 

12 de setembro de 1934,pelo Sn~.Alvaro Cecchino ? Esta lei apenas 

garante a estabilidade doR f\ncionarios bancarios,com dois annos 

ou mais de serviço (art.89),não permittindo a sua deMissão senão 

"em virtude de falta gr•ave regularmente apurada err inque1~tto admi• 

nistrativo'! Depois de definir o que se .1a "falta ~1·ave" ( at•t. 93 ) , 



' 

f 

2 

estabelece a lei (art.94 e se~u. intes) al~mas 

re~'tladoras do inq erito adm1n1s t rat ·hro,sob as formalidanes das 

quaes responde o estabilizado,accusado de "faltas greves". 

Dentre estas enumere aanelle decreto 54 de 1934:"a) qualquer 
, 

acto de improbidade"; "b) embriaguez habitual";"c) mao procedi-

manto ou desidia habitual~"d)violação de sep;redo"; "e) actos rei 

terados de indisciplina" etc "h) pratica constante de jogos de a-

zer". 

Com a "preliminar" invocada julga Alvaro Cecchino que a lei 

citada paAsou uma espon.1a em todas as "faltes graves" prattcadas 

pelos bancarias ,anterim·mente ao Dec .5L~ de 193L~. Fsta lei,assim . , 
pensa o re P.rido moço,constitue o alibi ou a derirnencie invocada 

, 
para apa~ar todas as faltas anteriormente a lei comnettidas ••• 

osse assim e então a "improt>idade" (aproprtação,falsidade, 

etc) praticada antes da 1 1 não seria punivel embora viesse a ser 

conhecida depois da lei. O runcionario que fosse ébrio habitual 
... 

ou habitualmente desidioso nao seria 1rnputavel,desde que o habito 
, 

fosse anterior a lei e preciso seria que o funcionaria continuas~ 

se a se enbriap,ar e mantivesse a desidia,por mais um ou dois annos 1 

para quE" pudE'!ssem ser definidas as habitualidades alcoolica e de -
, 

sidiosa,por isso que ja estava adquerido o dirE'lito da desidia e 

da embi•iaro.tez habituaes ••• Não poderia taml>em ser dem ttido o os-

tabilizado quf' ,antefl da lei,houvease violado seRrerlo,ernbora vies-

se o facto a ser conhecido depois da lei,ou no dia de vespera da 

sua promul~aqão fosse o farto prat cado ••• 

Ris de como o nr.Alvaro Cecchino julga ter adguerido o di -

reito da pratica de "actos rniterados dn inrlisciplina,anteriormen 

te a' lei ,e por isso a lei nova não pÔde "retroa(\i:r". Isto é, para 

ser exonerado,aeria preciso que,depois de 12 de setembro de 1934, 

praticasse outra ser1e de actos indieciplinares e somente assim 

é que funcionaria a "reiteração". Si ao envés da accu.sação ter si

do intentada por "actos reiterados de indisciplina" fosse pela "prE 

tica constante de jogos de azar",desde que depois da lei fosse vis· 

to praticando,uma ou duas vezes,jogo de azar,não poderia ser demit· 

tido, senão depois de "praticar CO.NSTA.NTJ<;M.l"JNTE .1 ogos de azar", por 
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por isso que a pratica anterior,ernhora constantfl,ja lhe constitui-

re. direito adguerido , •• 

Como se vê a "preliminar" invocada pelo illustre advogado 

" do Snr.Alvaro Cecch1no lonp,e esta de constituir uma pre.1ndictal 

mer~cedora de attenção. A irretroactividade somente se applica 

ao direito adqtArido e a lei 54 de 1934 nio derimiu os bancarias 

da responsar>ilidadA de actos anteriores.A lei apenas fixou a es

tabilidade e determinou <'OndiçÕes e o respectivo procf'sso para a 

demiflsão. Sob as formalidades rigorosas desse processo responde 

o Sm' . Alvaro Cecchino pelas ''faltas ~raves"pr•aticadas , antes e de

pois da promulgação da re ericla lei. 

Discute,a se~uir,o illustrado defensor do Snr.Alvaro Uecchi

nC?,no seu. merito ,as imputaqÕes repellidas coM a "preliminar: 
, . . 

A - RelativaT"'ente a pratica de corretagem e commissoes: 

Não a néa;a • Impossivel se1•ia nep;ar as imputaçÕes contidas 

ncs 1 tens 1° e 2 ° , de vez que o pPoprio Snr . Alvaro Cecchino as con-

fessa. Allega , s irnplesmente , que outl'Os mais func ionarios praticavam 
... , 

a mesma falta .Entretanto ,a f alta all eia nao exclue a responsabili-

dade propria . Em al>cmo da verdade , ora deante das disposiçÕes regu-

lamentares, ora em face daR c ir• cu lares juntas , por copia , aos autos, 

(f'ls.65,68 e 69) , se verifica que a administração recommendava ser 

"incompat i ve 1 con1 os carp;os do Banco o eaercic i o de qualquer outra 

prof1ssão 11
• O Snr .Alvaro Cecchino responde pelos seus actos e a

quellas determinaçÕes lhe mostravam , r•e iteradaMente ,a intenção pro

hibitiva dos seus superiores hierarchicos . 

•ntretanto , a fls.66 e 67 , em annuncios publicados no " O PI

RA.nJn ,se verifica que o Snr.Alva1•o Cecchino indicava aos interessa-
, 

dos a Agencia do Banco,onde dist1•ah1a o tempo destinado as suas fun· 
... 

çoes bancarias,aos seus interesses particulares . 
, 

B) - Quanto ao terceir•o item,isto e sobre ter sido o Snr . Al-

va:r•o Cecchino , em S.Paulo, "um dos promoto:r·es do movimento grevista d~ 

julho de 1934" e ter " chefiado pessoall'tlente uma manifestação de de-
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de saca to as portas do Banco , com 1n,1ur1aa aos 

?J; 
runc1~ ~e .9J-

conservaram fieis aos seus deveres",entende o illustrado defensor 

do Snr.Alavro Cecchino que o facto não está provado "nem por docu

rnentos,nem por provas testemunhaes". 

Relativamente á prirnetra parte:- É o proprio Snr.Cecchino 

quem diz,em seu depoimento pessoal: 

fls .17: " que ainda na qualidade ele Presidente do referido 
" Syndicato,quando os ancarios estavam na frente do 
t1 Banco Conl.l11erc ial, pedindo a adhesao dos funcionarias 
t1 que estavam no 1•ecinto do Banco ,o depoente se diri
n gitt a9 Snr. Contador que com outros fnncionarioa es
" tava a porta e pediu-lh~ que dispensasse ou permi -
" tisso a sabida da'l.uelles funcionarias porque assiDJ 
11 abreviaria a duração do movimento ~revia ta" ••• 

~m outro detalhe prose~ue o Sm•.Cecchino : 

fls.l8: " no City Bank e no Hanco do Bras!l as respectivas 
" directol'ias obtidas as explicaçoes do cl.epoente so-
11 bre não se tratar, prop:riar,ente , de urna greve contra 
" os banq le ir os, mas a mana ira pela qual o Governo a-
11 prcssaria o decreto sobre o Instituto,pormitt.iram 
" aquollas d1rectorias que o depoente e outros com-
" panheiros penetrassem nos reteridos Bancos e depois 
11 de percm•1•erem as varias dependencias , ar.e51troent ando, 
" falando,CONCITA NDO, conseRUiram o depoente e seus 
" co panbeil'os a adhesão de innttl\lt':'l'OS ban<'arios" ••• 

Pal"ece á.ncontestave-1 que isso. é SP.l' "cabeça" de p;reve. i é 

o proprio Snr. Cecchino quem d11. ter falado , a:rmunentado, CO.NGITADO 

seus collep;as ao movimento grevista e assim conseguiu a adhesão de 

innmreros bancarios ,es tá provado que foi elle "um doa promotores , 

em S.Paulo,do movimento P,rovista de jult:ho de 1934". 
# # N 

Quanto a se~unda parte , isto e sobre a manifestaçao de clesll!ca-

to em frente é. porta do Hanco . f.' ainda o Snr .Cecch1no quem fala: 

fls.l?v:" o depoente disse aos seus companheiros depois de 
• - 11 ... .., 

nao ter obtido do eontadm• pernissao para que os 
" demais funciona.rioa sahisaem: "COMPANHl!:IROS I NÃO 
11 PUD}:I] OBTl!:R LIG:b:NÇA DO CONTADOR,PARA '.NTRAR NO BAN 
" E FALAR AOS DJ!JMAIS COLI.EGAS POR4tJ:b; O GONTADOR .NlO 
11 Pl!:RMITri'l!: DIZENDO l.llJ~; OS !J,tJ~ rJ. TRAHALHAM O FAZl'JM 
" EXPONTAíf~MJ!!4;N'l'l<.; !" - "foi dahi que a multidão ir -
"rompeu em gritos e . aasol:>ios " ••• 

, , , 
Arrastados os banca:rios ate a porta do Hanco Comr1erc1a1 ,a 

frente dos quaes ia o Snr.Cecchino (fls.43 v) ,incumbido este de 

penetrar no Banco e CONCITAR os collep;as,como f zern no City Bank 

e no Banco do Hrasil ,o insucesso de Snr.Cecchino,communicado com 

en1phase aos .seus collegas ("COMPANEHIROSt" ), a exaltação grevista 

não se conteve e dah1 a vaia,as 1n.1ut•ias aos collegas ,po:r estes 

assim relatadas: Aldebaran Alves (fls.40);Luiz Moura Moraes (fs.43v) 
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por isso que a pratica anterior,ernhora constantf!,Ja lhe constit 1.1- . 

ra direito adguerido , • • 

Como se v~ a "preliminar" invocada pelo illustre advo~ado 
, 

do Snr.Abraro Cecchino lonf)e esta de constituir uma pre.11.dictal 

merecedora de attenção. A irretroactividade somente se applica 

ao direito adq 'tf!rido e a l(li 51~ de 1934 não derirniu os bancarias 

da responsaoilidade de actos a teriores.A lei apenas fixou a es

ta l)ilidade e determinou condiçÕes e o respectivo processo para a 

dem1Rsão. Sob as fm~malidades rigorosas desse processo responde 

o Snl'' .Alvaro Cecchino pelas "faltas v--aves "praticadas, antes e de

pois da promulRação da re erida lei. 

Discute,a sep;uir,o illustrado defensor do Snr.Alvar·o üecchi

n~,no seu merito,as imputaçÕes repellidas com a "preliminar: 
, . 

A - Relativamento a pratica de co1•retap;em e commissoes: 

Não a né~a • Irnpossiv('l sePia nep;ar as imputaçÕes contidas 

ncs items 1° e 2° , de vez que o proprio Snr.Alvaro Cecchino as con-

fessa. Allep;a, s 1rnplesrnente ,que out1•os mais func ionarios praticavam 
... , 

a mesma falta.F.:ntretanto,a falta alleia nao exclue a responsabili-

dade propria. Etn abono da verdade,ora deante das disposiçÕes ragu-

larnentaros,ora em face das circulares juntas,por copia,a.os autos, 

(fls.65,68 e 69},se verifica que a administração recornmendava ser 

11 incompativel com os carP,os do Hanco o e.xercicio de qualquer outra 

profissão". O Snr.Alvaro Cecchino responde pelos seus actoa e a

quellaa determinaçÕes lhe mostra.,raru,!•eiterarlanente ,a intenção pro

hibitiva dos seus superiores hierarchicos. 

Entretanto,a fls.66 e 67,em annuncios publicados no" O PI

RA.nJ" ,se verifica que o Snr .Alvaro Cecchino ir di cava aos interessa-
, 

dos a Agencia do Banco,onde distrahia o tempo destinado as suas fun· 
... 

çoea bancarias,aos eua interesses particulares. 
, 

B) - Quanto ao terceiro item,isto e sobre ter sido o Snr.Al-

val•o Cecchino.,em S.Panlo,"um dos promot.ores do ntovimento p;revista dE 

julho de 1934" e ter "chefiado pessoalMente uma manifestação de de-
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• 
<43v) Manoel Azevec o Junior ( fls .47): 11 amarellos! amarellos! aba i-

... 
xo amarellosJ" seguida de gritos e assobios,como expoe o prprio Sr • 

Cecchino. 

A 3a. ,a 4a,a 5a. e a 6a. testemunhas,sabem rle sciencia propria 

que o Snr.Alvaro Cecchino,em julho ultimo,foi um dos promotores da 

greve , tanto mais quanto,no respecti_vo Syndicato,ouviram discursos 
# 

seus - orador fluente - incitando os conpanheiros a referida greve. 

Está. , portanto, suffic ientemente provado, com prova testetnunl'~al e 

com o propri() depoimento pessoal do Snr .Alvaro Cecchino ,que este 
... # 

nao so roi UM dos promotores ,na Capital,do movin1ento grevista de 

julho de 1934,como chefiou uma manifestação de desacato ás portas 

do Banco Comrnercial do 
, 

atado de S.Panlo,de qual e emprer;ado ,e,de-

~vido a'sua attitude a multidão de p;revistas,exaltada ,in.1uriou os 

proprios collegas Citl.e se conse1•vararn fieis aos seus deveres • 

C) ... Sol>re a publicação da carta inJuriosa no " IARIO POPULAR": 

ntende o illustre defensor do Snr.cecchino ter sido a mesma assi -

gnada pelo seu constituinte,na qualidade de Presidente do Syndiceto 
... 

Banoario e nao individualrente.Nenhume responsabilidade,portanto , 
.. , 

lhe cabe. Nao e assim. 

o Syndicato não foi 1nstituido como arma aggressiva do synd1ca

lizado,como meio de,impmenente,in,1uriar o superior hierarchico.Não 

pÓde o Presidente de uma instituição respeitavel,esaudar-se com a 

honrosa z•epresentação, para insultar, offonder e lQnçar seus chefes 
# 

a odiosidade dos seus colle~as,expondo,ao mesn1o tempo,a probidade, 
, 

a palavra dos seus Directores a descrença e desmentidos publicos. 

Bem por isso a propria lei,Dec.l9.770,de ~9 de março de 1931, 

no art.l3 diz : ' , ... • • • 'E vedado aos patroes ou emprezas despedir ,sus-
"pender e rebaixar ••• o emprep,ado ••• por ter,NO SEIO 
"do mesmo syndicato,manifestado ideas ou assumido 
"att i tudes em d 1 verP;enc ia cont seus patrões " ••• 

# A 

E que ~al Dec~eto preve o respeito devido pelo locador de ser-

viços para com seu pat1~ão. A circumstancia de prohibir a lei a puni· 

ção do emprep,ado pelas ide Hs manifestadas "no SEIO do syndicato" , 



• 

prova razoavel ser a sancção quando es:as manifest/~ se exte -

" .. r1or . zern fora do ''SEIO DO SY~DICATO" e com maior razao si essas 

manifE:lstações descarnb m no tet•r no da in.1ur1a. 

D) - SeRuindo o methodo escolhido pelo illustre defensor do 
, 

Snr.Cccchino,examinemos o conteudo do item 9°. Trata o articulado 

de "OS BOLh'TINS DISTRI.t:WIDO Plu.O SYNDICATO DIJRANT · 1 GR:t;v.t<;" ,publ1-

oados n" A GAZETA". Diz o Snr.Cecchino serem apocryphoa e dares-

ponsab1lidade daquella folha. 

Ora,o Snr.Cecchino era então Presidente do Syndioato.Diz em 
O# 

seu depoimento pessoal que teve conhecimento das publicaçoes.ü;}u-
, 

as,um ou dois dias apoz terem sido dadas a puol1cidade. Si se diz 

"boletiaa distribuidoa pelo Syndicato", é de vêr que nenhuma nota 
, 

seria dada a imprensa sem a censura do respectivo Presidente e,si 

apoci•yphas ,outro sonão o Presidente ,representante legal do Syndica• 
, .. 

to,em juizo ou fora,tinha obrigaçao de I'ect1f1cal-as,sob pena de 

assumir a llttsponsabilidade moral ou material pela local publicada, 

em nome do Syndicato,tanto mais quanto:l 0
) os termos da publicação 

c1ta,in.1ur1osamente,pelo nome,um dos seus chefes,cidadão honrado 

e respeitàdo em todo o Hrasil;2°) a lin~a~em da publicação é bai-
~ .. 

xa e compromotteria o proprio decoro do Syndicato; nao ha-de ser 

depois de passado quas1 um anno que se deva darem-se apocryphos os 

bolet1ns,qtando a sua p1•ocedencia passou em .1ulp;ado,sem reclamação 

nen~ma do Preaidente,unico capaz de impugnal-os. Não os tendo 1m-

pu~nado,acceitou-os como procedentes do Syndicato;procedentes da 

instituição da qual era Presidente a este,não a outro,cabe a res

ponsabilidade,penão material,pelo menos moral das injurias assaca-

elas ,contra seu respe i tave 1 chefe. 

E} - Relativamente ao 6° item: Entende o Snr.Cecch no não ter 
, 

sido indisciplinado por solidarizar-se a gre~e de prot ato contra a 

Lei de ~e~urança Nacional. Julga que o Banco apenas poderia lhe des

contar o dia da sua falta ao serviço. Ora,não só as testernunhas de 
, 

defesa, como o proprio Sm•. Chcch1no ,aff1rrnam que a que lla greve foi 
, 

decretada pelo Syndicato.Oreve,portanto,con finalidade politica -

part idar ia. são somente justificadas as faltas por enfei•midadA ou 

por força maior.Não tendo sido o Banco Uommercial causa directa ou 
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ou i ndirecta da pl .. om l ga.ção da J~i de ~egurança Nacional , e. fe.lt e. 

do Snr . Cecchino fo i 1n.1n~1t ifice.da e , portem to , indis c ipline.r; corres-

• ponden a Uf1 acto de g1•eve , como decle.rou em seu d~poimento pessoe.l . 

Si todos os func i one.r1os elo Re.nco Commercial tivessem o crit.erio 

pa~edista do Snr .AJ varo Cecchino o Be.nco, com vultoso pre.1uizo ne.

quelle die. , deveria ter cerrado as sue.s portas . 

F) - Quanto ao 7° e 8° itens,defende-se o Snr . Cecchino : 

I) - "Não pretendeu inci ar seus compe.nheir oa ~ gr~ve , me.~ , so

mente reunil-os para doa mesmos obtor um a~oio moral . II)" Nio i mpe

d i u a entrada de nenhum funcionario". III) " A comrni são roi recebida 

host i lmente pelo Contador" . I V) '' O Contador tentou aP,p;redir Alvaro 

Cecchino". V) 11 0 i ncide 1te foi fÓr a do local do tre.balho e da hora 

do expediente".VI)" O trabalho não foi preJudicadou . 

Pretendendo provar os artir;os da defesa O Snr . Cerchino fe z 

serem inqueridàs seis testemunhaa , todas ellas per encantes "á com

mi ssão" da qual fez tambem par>te . 

I) - Q anto ao prir1e iro articulado da ele esa :dos propr~os de .. 

poimentos das teste~1nhas arroladas pelo Snr.Ceccino resulta: 1°) 
.. 

que a Director ia do Syndicato , ton ando con 1ec il',ento da suspensao de 
;,.· 

e 1 nuerscio , f i cou sabendo apenas que este t or aceu.sado de fazer 

propa P.;ancla i nterna e durantE! o expediente dos " salarios minimoa; 

d i scutiu o facto e resolveu aquella Directoi·ia te!' sido i n.lust a a 

suspensão do referido funcionario . Por i sso noMeou uma "cornm i ssãou 

compo"ta de al~uns elenentos da propria Directol' i~,afim de se en

tender com a alta administração do Banco. Conm1ePcial , no sen ido de 

ser rel€1vada .a punição injusta • Da referida " cornmissão" são d i re-
, 

ctores do Syndicato : Guilherme Coata,Antonio Jose da Silva , Amleto 

Hilano e Rer,ina do Xavier de Ca rva.lho , este ultimo i ncumbido expres 

samente pelo yndfcato Rancario de . antos , para aco .panhar o " caso 

Del Guerscio". Po is be m: 2° ) Ouvidos aquelles T'liNlctores do Syndi

cato e o repr sentante da inst.itnição conge ere de Santos , um a um , 

e disseram os mes~os: a.) 11u 1lherme Costa(fs . 87 ): A D1rector 1a d o 



"· 

.. 

... ,-{ 

Syndicato julgou injusta a puniçiio de De1

8 ll••erscio.Nj~nd~ 
todavia, porque te~ ia sido in.lusta a punição. tJ) Antr{$-;' .Tos é da . 

Silva(fs.9L~):"o depoente não tem conhecimento exacto sobre si Del 

11uet•:-:~c1o fez ou não propap;anda de salarios minimos ,internattJente ,Q.O 

Banco Commerc ial". c) Amleto Milano l fs. 90v): 11 quanto é. suspensão de 

Del ltue"Bscio soube apenas que este tev~ ul'l'Js discussão cotn o Conta-

dor,porque o Contadm· attribuia a Del Guerscio ter pregado carta -

zes nas paredes internas do Banco,cartazes estes de propa~anda doe 

salarios minimos,nÃo sa endo,todavia,o depoente si o facto foi ou 

não verdadeiro,e nem o depoente f z indagaçÕes nesse sentido". d)

Reginaldo Xavier de Carvalho(fs.lOO):"ignora si o Synd1cato proce

deu ou nÃo al~uma inda~ação,syndicancia ou inquerito sobre si Del 
... 

Guerscio fazia ou nao a propaganda refertda,durante o exp€'diente do 

Re.nco Gommercial". 

Este foi,portanto,o ponto de partida: Reunira-se a Directoria do 

Synclicato;discutire.m e deliberaram,julge.ndo:in.lusta foi e. suspensão 

Mas os proprios Directores não souberam,nem fizeram inde.~açÕes ao -

bre si e. imputação contra o collE1p;a correspondeu ou não ao e.cto pra 

t ~vado. Or~anizaram depois uma "comrnissão", inc,.tmbida de pleitear a 

relevação da pena e de conse~uir o "apoio moral" dos collep,as 1 ••• 

3) Uma vez á porta do Hanco Cotnrnerc1al,na Rua .tsôa Viste.,a "commis

aão" a~e.rdou a chegada dos companheiros e,a medida que iam che~an

do ,~lvaro Gecchino, tambem pertencente á "cornnisaiio" lhes explicE1ve. 
N A 

a razao da sua presenc;:a alli: Del Guerscio fone. suspenso "inJusta-

mente"; dese,1e.va-se o "apoio moral" dos collegas;a 11 comrn1ssso"pro

v1denc1ava a relevação da pena injusta. Nesse sentido dep~em:ANTO

NIO SOAR.t!:S DA SILVA(GUARDA CIVI.L),fs.32;JOÃO LOPJ:t.:S(OUARDA CIVIL ) 

fs.34;e alem de outras as propr1as testemunhas de defesa:AmlE1to M1-

larió,rs.90v;Anton1o .Tosé da Silva,fs ·94v;Reginaldo Xavier de Carva

lho,fs.lOO.O proprio Cecchino-fs.l9v,"considerou injusta a pena .de 

suspensão imposta contra o seu collega Pasque.l Del Guerscio .Netto". 

Fica assim collocada a q'\.H~st;o;O synd:Lcato .1ulg& injusta uma. pena 

e os seus Directores ip;noram o facto.Cecchino passa a julgar ac os 

dos seus chefes. 

Sem discutirmos o juizo apressado e imprudente da Directoria 
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do Syndicato,basta attender-oe a que o Snr.Al:aro Ce~~~ 
nario do Banco Cor~trnercial investiu-se ela a ttorida~le de juiz ele stt

perior instancia,para jul~ar o acto injus~ dos seus superior~s hie

re.rchico , com a S.Rs:t,ravante do ter sido publica esse .1 tl~amento1 

II) - Allef!:a em sua def sa o Snr.AJ.varo Uecchino não ter impedi-
... , , 

do a entrada de nenhum colleQ;a.Nao os concitou a v,reve.Apenas lhes 

perl i o "apoio moral". 

Ora, sem necoss ictade rle invocarem-ao todos os dE'poimcmtos das tes· 

teMnnhas arroladas na Pm•tarie, basta lemln•arfl -so as referenc ias dos 

dois Guardas Ui vis t la e 2a. testemunhas ) : 

Fls .31/32: Alvaro Ceccllino , d(} br•agos abertos , em um dos degraos 

da escada ,junto á porta " o que mais fazia força , dizendo aqui não 

entre. ninguem , precisamos protestar contra a puniçÕn 1n.1u.sta dn no's

so collep;a" • ?. mais : fls.32r "que lvaro Cecchino , com os braços a

bertos impedia a entrada dos empre~adoa que dese,1assen tl~abe.lhar " • 

F: adeante fls. 33:" que alem da attitnele de braços abertos , se~-

rando uns e out:ros , para que não entrassem , dizia-lheo quo deviam pro

testar contra a suspensão in.1usta, por trinta dias ,de um colle~a", •• 

É o que dizem os representantes da antoridade,os dois Guardas 

Civis Antonio SoE\res dR Silva e ,Toão Lopes , chamados para manterem a 

ordem. 

Como prova ainda mais eloquente de quo AlvaJ'o Uecchino i mpediu 
, 

a entrada de colle~as , e de eer citado o seu proprio depoimento pes-

eoal. Depois de narrar o dia lop;o iniciado cor o bancar :I. o Haroldo t. a t · 

tei,para lhe conseguir o tal "apoio moral" , fÔra interro pido naq 1el-

le trabalho de incitamento. Prosegue o Snr.Cecchino: 

fls .20V - " O snr .. G1oiosa disse: _ "Porque não ha-de en -
trar '? ••• •ntra,sim! "Ao que disse o der.oente:_ 
" NÁO ... l!:N'l"RA ! 11 1'408 QUERE,1QS JUSTIÇA" .. ' Qu~ t.rattei 
quo nao tinha acabf*dO de ouvir e. explicaçao do de· 
poente disse: " _Eu quero entrar , sim . , preciso 
entrar,tenho uma carta pare. entrer1;ar ao Banco " E 
o depoente disse:_" AGORA NÃO ENTRA ! A CARTA PÓ· 
DE ENTRAR ! " .... 

Parece dispensarem esse dialop,o e a attitn.de do Snr.vecchino,qufi 

quer commentario .... nesta apenas considerar que Alvaro Lrecchino,com 

tal acto , prat1cou o crime previsto pelo art.204 da Consolidação das 

I.e is Penae s . 

F.is que contra as allegaçÕes do culto advo~aclo do snr .Ce cchino 
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se oppÕe a palavra do proprió constituinte 1 

III ) - Sobl"E'l o incidente entre o snr. Cec c hino e o Contador Snr • 

fleraldo (lioiosa ,a llege. aque lle: " O Contador T NTOU ap;p;red i l-o". Co

rno prova arrola seis testernunhas , os seus componhelros dE" "cotrtrnissão" 

Quatro delles ,n-,tilherrne Costa( fs .87v) , Arnleto Milano( fls. 90) , Antonio 

José da Silva' fls 94) e ep;inaldo Xavt~n~ rle Ca1•valho (fls. 99) pro -

va mais do que o allegado. Diz o sru~.Cecch1no ter sido victirna de 

"tentativa d a.u,gressão" e as suas testenru.nhas allegam ter aido el

le ,errectriv mente , a~p;redido com um "violento empurrão". A dufis ou.

tras testemunhas não provam o alle~ado: Antonio de lllello(fls.91) , 

fala em "ameaça de ag~essão" , consistinclo essa aneaçn "em sahir o 

contador todo ner,roso , com p,estos ,dizendo que somente elle n1o1osa 

all1 mandava" (fls92 v ) e Vicente Pa~ano (fls. 97) ,se refere " e at 

titude a~~1·essiva" setTl definir todavia em que consistia essa attitu-

de. 

A "tentativa" entre outros elementos ( intenção,não consumação 

do crime por circumstancia independente da vontade do e.~ente) se 

caracterize. por "e.ctos exteriores que con::~titue.Til começo de execução" 

Como "actos f'lxter1ore8 11 diz a testeMunhe. de def"esa,rnantrestava-

se l11o1ofJa todo nervoso , ~est1cu.lando , dizendo que somente elle alli 

mandava ••• Eis que duas testemunhas nada provam e quatro provam mais 

do que o allegado • 
, 

A prova testemunhal e quasi sempre fe.lh ft ,_devido " a menol' · obser-
N I , 

vaçao , a doficiencie. da rnemorie. ,a instantaneidade das scenas.As tes -

ternunhas que repetem com precisãe de detalhes o facto são suspeitas. 

Eis e. razão pele. qual as testemu.nhas arroladas na Portaria va -
, .... 

riam um tanto quanto a exposiçe.o do incidente entre o nr.Cecchino 

e o Snr.rtioiosa . 
, 

Fncarada,todavia a prova,sob um pryama geral e de ae reauMtr 

assim os factos: 

O Snr.Alve.ro Cecchino expunha aos seus colle~as e. finalidade de. 

"cornrn1ssão11 e os factos anteriores: suspensão in.1uste. de Del n-uer -
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seio; necessitava a ncorrunissão de um apoio moral'' para protestar 

contra a punição ~uo deveria ser relevada.Os bancarios,aos poucos 
, 

iam avultando em numero , esparsos pela calçad~,em frente a porta do 

Bnnco .Com, os bancar1os .1á se confundiam popudares,curiosos,afim de 

saberem do que se tratava. Dentre os funcionarios que não ad eriram 

a prova des acou o nome de J.uiz Moura Moraes (fls .43/45) que apoz 

tornar pela rua 3 de Dezembro , entrou no Rarico,pela Rua 15 de Novem

bro . Ass1~nado o ponto comnn.mtcou o facto e.b Conte.dor , Snr.n.eraldo 

Gioiosa . 

A este tempo o continuo .1á havia aherto . a porta aos funcionarias , 

da Fua BÔa Vista. lia alli tres portas,mas , para a entrana só exped en 

te,se abro,apenas,parc1a1rnonte,a porta central , cu.1a abertura s9ment.e 

permitte a po.ssa~eM ele duas pessôas ao lT!osrno tempo . 

ecobida pelo Snr.Gioiosa a comnnicaç;o daquella " preparação" 
, , ~ 

de greve , diri~iu-se este a porta da Rua Hoa Vista,afim de tort1ar co-

nhecimento dos factos. 

Se~ndo os depoimentos de duas teaten,ttnhas o Contador teve diff1-

cultada a sua observação,porque Cecchino,de costas voltadas para a 

porta recen-aberta , de braçA extendidos ,obstruia a passagem ao banca

rio Haroldo Mattei e o Snr.raoiosa,para rnolhm• descortinar o que ~e 

passava , sern sn er que o ohstruidor da porta erw Uecch no,para afas

tal-o , poz-lhe a mão , sem violencia,sobre os hornbros. So~ndo quatro 
, 

testemunhas Cec chino estava no de~ao mals baixo P raoiosa, para lo-

go se assenhoNwu. da acena sem necessidade de tocar em Cecchino. 

Com a intervenção de Gi oiosa o qual exprobou o procedimento dos 

que faziam bar reira aos runcionarios os animos se exaltara.m.Inter-
~ , 

vem os ouaJ•das Civis ; ha entre Cecchino,Mattei e Gioiosa acw.ella tro-

ca de palavras transcr1pta,sep;nndo re~o feito pelo proprio Cecchi-

no , durante a rt tal este confessa que obstou a entrada de Mat.tei, a 

ponto de ne111 siquer lhe permittir a entre r1,a pessoal de correspon -

dencia da qual era. portador e responsavel o TJ1esmo atte1. 

Vendo rompida (J;a.. " parede " - dizem as testemunhas , dentre as q tRes 

se destaca o Guarda Civil JoÃo Lopes ,( fls . 33v e 34 v),Cecchino per-
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perdeu a calma e avançou contra Gioiosa . Ha um confli to em perspe

ct1va,mas,~raças a intervenção do collep;as,Cecchino foi agarrado e 

Gioiosa ~~A levado para o interior do Banco. 

Allude o Srir.Gecchino ter sido victima de tentativa de ag -
.. , , , 

~esRao •• Ta examinamos a prova nesAe Rent ido. Flla e falha. 
... ... ~ 

~1esmo que asAiM fosse ( essa versao nao e veridica ) mil1-

tar ia a favor do Snr.Cecchino a clefesa constante da letra g) do 

art.93 da lei 5L~ de 1934. Isto é a lep;itima defesa. r~as,a legitima 

def'e~"ta somente se caracteriza,com a concor rencia de varios requisi

tos , detre os quaEHl "a ausencia de pro~rocação que ot.iva::~se a ap;P,res· 

são". 

Alvaro Cecchino si a~~redido ou si victil'J1a ele tentativa de 

ap;r;ressão ( o que não foi netn uma nem ou .ra cousa ) , ter:ta provo-
... ~ 

cado a reacçao. Flle mos mo e quem confessa ~er obstado a entrada 

ao trabalho de um seu collega,pol'tador de correspondencia especial 

e importante ao Ranco onde exerce as suas actividades profiss:J.onae s, 

Carecem do relAvancia os tres ulti os articulados da defesa: 

• O facto se passon,escanc'!.alosar11ente ,en frente o. porta do Jjanco, com 

ins thord inação contra nm superior ,depois de ha,rer o Snr. CeccJ-, ino 

.1ulp;ado publicamente in.lusta a decisão de sen~ chefes ,e depois de 

obstar a entrada df' seus collegas. As testemunhas de nefeaa dizem 

ter .m entrano nos respectivos Bancos onde tra.balham,no horario,pa-
... 

ra o que deveriam tnr-sf' retirado da Rua Roa Vista com tempo neces-

sario,e por isso nio podem affirmar se hrntve ou não atrazo do ex-

pediente do Banco Com ercial , motivado por anuelles dAsa~radaveis 

1ncidentes,clos qnaes roi responsavel o Snr.Alvaro Cecchino. 

Fica assim bem demonstrada e provada a intenção do Jjanco 

Comnercial: Alvaro Cecchino,rle ha muito vinha pr•aticando " actos 

roiteradoA dE'l indisciplina": desviava o tempo fnncional,para o que 

era pa~o,em actividaclos do interesse particulaz seu;rernovido para 

outra Agencia,rein.c1d1u.;foi promot,rn· de s:çreve;causou urr.n nanifes

tação de desacato ~s portas do nanco,com injuria aos seus collaRas ; 
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derl'littido por isso foi depois , como prova de tnlerancia , reintep;ra-

do no dia em que se conhecia. o Decreto que lhe garantia estabili

dade ;não se corriFt,iu: publicou carta err j orne.l , com terrr os imp!'opriol . ... 
de critica R administraquo e procurando desmentil-a publican1 nte 1 

suspenso,ainda cont inuou s i ncompati ilizando co seus Di:r>ectm•o : 

• totnou pal''te em outra p;reve , com fina lidado poli t ice. pe.rt i daria; con-

sentiu na publ icação de oolctins altamente injuriosos c.ontra o no

me honrado de um seu Director ; ju.lr;ou publicar'f'nt.e i n .lusta urnn deci

são da Diroctoria do Hanco no qnal t.rabalha;desl'' espoitou o direito 

de se 1s collegas i mpedindo-os do cxC'rcio do t1•abalho;finalmente pr·o• 

vocou , por esse facto , escandaloaarnente e en1 publico , um conflicto com 

um suporior,na porta d a xepartição. 

· Por todos estes factos o Snr.Alvaro Cecc ino ost~ ~ravemen

te 1ncornpe. t iuilizado com seus . superioJ. ... es h1ere.rcl:ll.1cos , tornando-se 

intoleravel a ~ma perrnanencia no carp;o. 
.... 

O BANUO GOJVr.n..;RuiA.L DO t.:STADO DE S.PAtJLO mantem a accusaçao 

formulada contra o seu referido funcionario Anr. Alvaro Cecchino , 

julga-a provada em virtude do qne representa ao CONSELHO NAUIONAL 

DO TRABAIJIB,a bem dos interesses e de. disciplina do Banco Gomrner -

cial refflr do ,a exoneraqão do MPsmo Snr.Alve.ro Cer.chino. 



• ,. 

RELATORIO 

De accôrdo com as formalidades prescri -

ptas no dec. 54 de 12 de Setembro de 1934 e com as instru -

cções expedidas pelo Conselho Nacional do Trabalho, foram 

proporcionados tanto ao Banco empregador, como ao empregado 

accusado e seus advogados, no decorrer deste processo, to -

dos os meios de acção e de defesa, dentro das normas regu -

lamentares e da bôa justiça. 

Nos nove itens constantes da portaria a 

fls. 2 articularam-se faltas regulamentares diversas, umas 

de caracter individual, affectando immediatamente o interes 

se do Banco, outras de caracter geral, affectando a bôa or

dem dos serviços e a disciplina que nelles naturalmente se 

exige. 

Nenhwna dellas nega o accusado no seu J.c:n 

go depoimento (fls. 14 a 22). 

Excusa-se, porém, em relação ás primei -

ras, pela ignorancia em que estava de que fossem prohibidas 

as actividades em que se empenhára, o que é inadmissivel de 

ante da sua declaração de que tinha perfeito conhecimentodo 

Regulamento Interno do Banco (fls . 71), o qual no seu art . 

37, letra C (fls .70), prohibe aos funccionarios que exerçam 

trabalho extranho, deante ainda das circulares (fls .65 e 68), 

das quaes como contador não podia deixar de ter conhecimen-

to, deante, finalmente, das proprias explicações de sua~ 



de 16 de Março de 1932 (fls.72); e, em relação ás segundas , 

por ter agido por deliberação do Syndicato, do qual era en -

tão Director, o que, evidentemente, não lhe conferia immuni

dades para infringir deveres e obrigações individuaes. 

Segundo elle, a primeira gréve em que en

trou não visava nem ao Banco, nem aos banqueiros, tendo por 

fim forçar o Governo da Republica a crear o Instituto de APQ 

sentadorias, antes da promulgação da Constituição (fls.17) , 

allegação que as testemunhas na realidade confirmaram, depon 

do, mesmo, uma dellas que em reunião do Syndicato dos Banca

rios, de cuja mesa fazia parte Alvaro Cecchino, fÔra aconse

lhada por um dos directores a destruição dos livros, machi~ 

e installações dos Bancos, se o Governo não attendesse prom

ptamente ás suas exigencias (fls.49). 

segunda gréve, diz o Sr.Cecchino, tam -

bem não foi contra os Bancos, foi de protesto contra a lei de 

Segurança. 

Quanto á ultima, nega o accusado que a te 

nha promovido, mas confessa que procurou impedir a entradade 

empregados que desejavam começar o serviço, a qual, com ef -

feito, só se tornou possivel depois da intervenção da Policia. 

Segundo explica, executando , de tal modo , 

uma deliberação tomada na vespera pelo seu Syndicato, preten 

dia induzir a administração do Banco a revogar penalidade i~ 

posta a outro agente do mesmo Syndicato, Paschoal Del Guen;io 

~ : 
/ 
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o qual havia desacatado ao Contador do Banco pelo facto des

te se oppôr a que, dentro do estabelecimento, nos salões de 

trabalho, se affixassem boletins de propaganda do salario m! 

nimo. 

Não se tratava de incitação a uma gréve , 

diz o mesmo Sr . Cecchino, ex-Presidente do Syndicato dos Ban 

carios, mas de solicitação de 11apoio moral", a um pedido de 

relevação de pena, allegação repetida, em seus depoimentos , 

com extranha uniformidade, pelos companheiros do accusado na 

direcção do Syndicato, e do tumulto do dia 10 de Abril, á 

porta do Banco. 
Os aspectos desta "solicitação", porém , 

não pareceram tão pacificos ás testemunhas de fls. 36v, 40v, 

43v, 44, 48 e 51, nem tão pouco aos dois guarda-civicos ~ls. 

31 e 33) que se approximaram desde logo para intervir ao vêr 

o caracter insolito do ajuntamento (o qual se fôra o diario, 

ou o habitual, lhes não deveria causar extranheza) e cujos 

depoimentos, por serem os unicos que não são de bancarios , 

revestem-se de singular autoridade. Além disso um "apoio 

moral", que se pretendia conseguir com violencia dos que o 

não approvavam, e que não dispensava um concurso pessoal e 

numeroso de empregados, teria, por certo, o aspecto e a signi 

ficação de pressão material, de ameaça, de coacção immedia

ta não só aos proprios collegas, como á Directoria do Banco . 

Aliás, em seu depoimento (fls.20) o pro -

prio Alvaro Cecchino deixa bem claro o seu intuito. 



verdade é que deste processo resulta a 

proc~encia da accusação e que o Sr . lvaro Cecchino, tanto 

por se dedi~F.~ com prejuizo do Banco, aos seus interesses 
•' . • 1 

pessoaes, como ~rincipalmente por sua obstinada indiscipl1n~ 

se tornou verdadeiramente incompativel com o logar que occu~ 

A objecção de que a lei de 12 de Setembro 

de 34 não pÔde ser applicada aos factos anteriores é uma de-

fesa, sem offensa, ingenua. 

A lei não póde ser retroactiva, não pÔde 
; , 

offender direito adquirido, mas direito adquirido e somente 

um bem juridico creado por um acto licito. Falta regulamen-

tar será wn acto li c i to ? 

gum direito ? 

Falta regulamentar pÔde gerar al 

Juntado aos autos o presente relatorio , 

com a certidão de tempo e a folha de antecedentes a que se 

refere o art. 11 das Instrucções expedidas pelo Conselho Na

cional do Trabalho, encerre-se este inquerito, que deverá ser 

entregue ao Banco empregador, para. os devidos fins. 

São Paulo, 2 de Julho de 1935. 

4do~;Í; ~///~/ r--e--z-:~ 
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CERTIFICO, nos termos das Instrucções do Conselho 

Nacional do Trabalho, artigo onze, que revendo os 

registros deste Banco, verifiquei que o empregado 

Alvaro Cecchino foi admittido em 12-2-1925 e de

mittido em 10-4-1935, demissão esta convertida em 

suspensão, tendo portanto, 9 annos, lO mezes e 23 

dias de trabalho. 
São Paulo, 2 de Julho de 1935 

l 
BANCO COMMERCIAL IXl E E SÃO PAULO 

Mod. 114 -1o.ooo-t V-<la5-A. 'r. 
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FICHA DE ANTECEDENTES DO SR.ALVARO C~CCHINO 

12/2/1925 - dmittido aos serviços do Banco , na Matriz, 
com o ordenado inicial de 300$000. r 

1/7/1925 - Seu ordenado foi augmentado para 400$000. 

1/2/1926 - Entrou em goso de férias regulamentares. , 
, 

13/3/1926 - Foi removido para a Agencia de GuaratinguetarP 

28/3/1927- Depois de ter.gosado suas férias, reassumiu 
o serviço. 

13/4/1927 - Foi nomeado Caixa da mesma gencia . ~ 

1/7/1927 - Seu ordenado foi augmentado para 500$000. ~ 

30/8/1927 - Foi nomeado Contador da gencia de Cruzeiro, 
cargo que assumiu em 8/9/1927; seu ordenado foi, 
nessa occasião, augmentado para 550$000. · 

26/12/1927 - Obteve 15 dias de licença com vencimentos, por 
motivo de doença, reassumindo seu cargo em 
4/1/1928. , 

29/5/1928 - Por conveniencia d~ serviço, foi removido para 
a Agencia de Piraju, com o mesmo cargo, e com 
o seu ordenado augmentado para 600 000. ssumiu , 
seu novo cargo em ll/6/1928. p 

17/7/1928 - Seu ordenado foi novamente augmentado para 650$000. 

31/10/1928 Substituiu o Gerente de sua Agencia . Tambem em 
14/1/29 substituiu o mesmo Gerente, por férias. 

5/3/1929 - Entrou em goso de férias regulamentares, reas
sumindo seu posto em 22 do mesmo mez. 

23/7/1929 - Obteve novo augmento de ordenado, ahi então pa
ra 700$000. 

11/9/1929 - Obteve licença para se ausentar do serviço um dia . 

9/11/1929 - Novamente obteve licença de um dia. 

23/11/1929 - Substituiu o Gerente de sua gencia . Tambem em 
13/1/30, por férias e licença. 

10/2/1930 - Entrou em férias, reassumindo seu cargo em 28 
do mesmo mez . 

Mod. 202-l.OOO.J:V-34-A. T. 
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5/5/1930 - Obt~ve licença para faltar dois dias. Antes, 
porem, substituiu o Gerente durante 4 dias 
de licença do mesmo. 

19/5/1930 - Entrou em goso da licença supra, reassumindo 
. seu cargo em 22/5/1930. 

2/6/1930 - Obteve 15 dias de licença com vencimentos 
por motivo de seu casamento; tendo começado 
a gosal-a a 12, reassumiu o cargo em 2416/1930. 

28/1/1931 - Pediu e obteve licença para ~tar dois dias. 

15/7/1931 -Substituiu o Gerente durante 5 dias. 

31/7/1H31 - Foi novamente transferido para Cruzeiro, por , 
estar exercendo em PirajÚ actividades extra
nhas aos interesses do Banco, assumindo seu 
cargo em 31/8/31, depois de haver gosado suas 
férias regulamentares, de 4 a 30 desse mez. 

19/3/1932 - Foi removido para a Matriz (portanto destitui
do do cargo de Contador) por continuar a exer-

. cer em Cruzeiro actividades extranhas aos in
ter~sses do Banco, causa de sua remoção de Pi
raju. 

2/4/1932 - Apresentou-se á Matriz, entrando logo em goso 
de férias, que se prolongaram até o dia 21 do 
mesmo mez. 

Em Novembro de 1932, tendo faltado ao serviço 
sem prév1a licença, foi multado em um dia de 
ordenado. 

De 15/5 a 
1/6/1933 - Gosou férias regulamentares. 

De 18/5 a 
6/6/1934 - Gosou férias regulamentares. 

6/7/1934- Foi demittido por ter sido um dos promotores 
do movimento grevista dos bancarios e ter che
fiado, pessoalmente, uma manifestação publica 
de desacato ás portas do Banco. 

10/7/1934 - Foi readmittido, promettendo expontaneamente 
corrigir-se. 

25/7/1934 - Foi suspenso por 10 diasil em virtude de publi.
cação no "Diario Popular' de uma carta desres
peitosa á Directoria do Banco . 
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6/8/1934 - Obteve uma licença por tempo indeterminado, 
por ter sido escalado para fazer parte, no 
Rio de Janeiro, da Commissão encarregada pe
lo Ministerio do Trabalho, de elaborar o re
gulamento do Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Bancarios . 

14/9/1934 - Reassumiu o seu cargo, terminada que foi a 
commissão acima . 

14/1/1935 - Entrou em goso de férias regulamentares, 
N , 

obtendo em prorogaçao as mesmas, 5 dias de 
licença. 

5/2/1935 - Reassumiu o seu cargo. 

23/2/1935 

10/4/1935 -

Tomou parte em nova gréve, de um dia, de pro
testo contra a Lei de Segurança . 

, , 
Incitou seus collegas a greve, em signal de 
protesto contra a suspensão do Sr. Paschoal 
Del Guercio ~Jetto, procurou impedir a entra
da de funccionarios no predio do Banco e ten
tou aggredir physicamente o Contador do Banco • 
Na mesrma data foi exonerado por actos reite
rados de indisciplina e acto grave de insu
bgrdin~ção, sendo a pena convertida em suspen
sao ate o resultado do inquerito administrati
vo intentado a respeito e de subsequente re
solução do Conselho Nacional do Trabalho. 

J lho de 1935 

Gerente 



TERMO DE ENCERRAMENTO 
Tendo juntado a estes autos o relato rio do sr . Presidente da 

Commissão de Inquerito , a cePtidão de tempo e a tolha de ante

cedentes do accusado , lavro o presente t 8rmo de encerramento . 

Eu,~~ toa. ~.secretario, ~ dactylogra

ph<'i e assigno .~ r---o ~ 
TERMO DE ENTREGA 

mm seguida, raço entrega destes autos ao Empregador, Banco Co~ 

mercial do Estado de são Paulo , para os devidos tins . E, para 

constar, lavro este termo . Eu,~~ ~ 
secretario , o dactylographei e as signo~ ~~~~ 



"' INFORMAÇAO 

conforme consta da document· ção dos ~resentes aut os, Al

varo cecchino reclamou a este conselho contra o Banco commercial do 
"' Estado de sao aulo , em virtude de ter sido demittido do cargo que 

occupava nesse estabelecimento, com flagrante desrespeito ás leis so

ciaes vigentes . 
"" cum rindo determina~ao do sr . Presidente, esta secretara 

solicitou o pronunciamento ào Ban~o sobre o assum~to , e este, em r es

posta , remegge o inquerito administrativo, em original , a que fez sub 

me tter o empregado . 

• • • • 

o in uerito , quanto á forma processual, está regu1armen -
te organizado , tendo si do facul,tado ao accusado e ao seu atrono, dr. 

R1vadavia Mendon~a - vide instrumento de fls . 30 - o mais amplo direi 

to de defesa . 

conforme consta da Por taria de fls . 20 , argae-se contra 

Alvaro cecchino o seguinte : 

Primeiro - " que em junho de l . \:131 foi removido de 

Pi rajú, onde exercia , na respectiva agen• 

cia , o cargo de contador, ~or dedicar-se 

a corretagefiS· de café , em contrario ao Re

gulamento do Banco e ás de erm1naçÕes e cr 

culares da directoria;" 

segundo - " que , removido para cruzeiro , reincidiu 

na mesma falta , fazendo alguns desses ne 

gocios de parceria com o Gerente, aliás de 

mi ttido pouco tempo depois, por falta gra-

ve commettida. 

o advogado do Banco , devidament e habilitado - fls. 31 -
- N GorrJborando a 1mpu ~açao, offerece com as razoes de !ls . 73 d1versos 

docillnentos , por onde pretende demonstrar que o accusado desrespeitou 
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não s6 o Regulamento do Banco - art. 37 letra _g_ - acceitando serviço 

extranno aos interesses do mesmo, como tambem ás circulares da directo 

ria - vide doe~. de fls. 83, 86 , 87 e 88 . 

Apresenta mais o denunciante os d vs. de fls. 84 e 8b, dois 

exemplares do jornal '' o Pirajú" , datados de abril e agosto de 1.931, 

nos uaes se lê~ os annuncios publicados pelo indiciado, offerecendo 

ao publico os seus serviços para " corretagens de café - pennor agriCQ. 

la e financiamento - venda de formivldas" - e declarando ser agente Cl 

do" D1ari o de são Paulo" e "Diario da Noite", e bem assim da" As. 
Pauoo Cia. Nacional de seguros de Vidas" e informando ue para taes 

serviços poderia ser procurado no Banco conmercial. 

A respeito desses dois itens, diZ o seguinte o accusado em o 

seu depoimento de fls. 3! verso e 33 :" que em 1Ulho de 19~1 f 1 de 

facto removido da agencia de P1rajú, onde exercia o 

cargo de contador, para cruzeiro, por conven1enc1a 

de serviço, conforme consta da carta que entregou 

para ser junta ao processo - vide doc. de fls. • 

Perguntado si sabia o motivo ~elo 4ual foi removi

do, disse que não. Perguntado se, emquanto exercia 

o cargo de contador em Plrajú, dedicava-se a corre

tagem de seguros e de consigna~Ões de café, respon

deu que sim, que de facto se dedicava a corretagem 

de seguros e consigna~.tão ,.)de café. Era representante 
,., 

da sao Paulo Cia. Nacional de seguros de Vida, des-

de fins de 1927, da qual é director o sr. dr. José 

Maria Whitaker, a exemplo do que succede com a maio 

ria dos funccionarios, contadores e gerentes do ~ 

eo oommercial, no interior, como é publico e ·noto

rio, atravez das publicações internas da Cia. de s~ 

guros, sendo que numa destas consta publicação de 

um cheque nominal a favor de am funccionario do san 
co, a tltulo de ~ropaganda e estimulo entre os agen 

tes. 
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" com relação a consignação de café, tambem é .~?Ublico e 

notorio que a generalidade dos funcciunarios do Banco, 

digo, dos funccionarios, contadores e gerentes do Ban

co commercial, no ~nterlor, dedicavam-se a esse traba

lho, com especialidade para as firmas das quaes fazem 

parte directores do Banco; taes como, ~a antiga firma 

Whitaker Brotero & Cia., antiga firma Toledo Asswnpção 

& Cia., hoje AssumpQão, rrmão & Cia. Ltda; que além 
,.. "' dessa Cia. de seguros nsao Paulo~'nao representava ou-

tra compannia. 

v;,uanto ao segy.ndo item:" que na conformidade da carta. 

que exibe- fls. - datada de 15 de março de 1.932, 

sOmente nessa data é que teve connecimento da ~ccusa-. 

ção contra o depoente imputada no primeiro item; 4ue 
"" de facto, em cruzeiro, travou rela.çibes com Tnomaz da 

Silva, na presença de Horacio Faria, gerente do Banco 

Commercial daquella cidade; que sabeüdo Tijomuz da Sil-

.va , que o depoente ~rocedia de wna zona cafee1ra, a 

conwersa entretida foi sobre assum~to de café, do 4U l 

disse o depoente ser connecedor; Thomaz da Silva, en-
.., 

tao, na presença do proprio Faria lhe propoz ne5 cios 

sobre fina:mciamento res].)êqtilrv:o a alguns connecimentos 

referentes a uma partida de café; que o depoente até 

encaminhou esse desconto para o financlamento no pro

prio Banco commercial, com o propos1to de levar o ne

gocio ao Banco, sendo certo que este ignotava ter o 

àe.&~.oente pa.rticipa,:ão ·como intermediaria; que o nego

fio foi feito a contento, dieo,'feito e realizado 

contento ~ financiamaeto; que o de~oente, nesse caso, 
... "' nao agiu, como nao agiu em outros casos, com o propo-

sito de cLandestinidadde, mas ás claras tanto mais 

quanta. quando teve de receber sua comm1ssão, sacou um 
cheque contra Luiz Gomide Ribeiro dos santos, de san

tos, para quem o deJ:)oente trabalhava; que este Cüeqqe 



4 

,.. 
foi descontado na agencia de cruzeiro, vindo enta a Matriz a 

saber do caso; e em consequencia, eis a razão da referida car

ta 6ra exhibida; que antes desses factos, em cruzeiro, ~ de

poente recebeu, na propria agencia, varias ordens de pa~entq 

respectivas a negocias que não liquidára em Pirajú; qme o de~ 

poente respondeu a carta de 15 de mar~o, dando ao Banco as ex

Plicações que acabamde ser feitas, affirmando, todavia, que jª 

mais tivera qualquer negocio ou entendimento com Horacio Faria 

extranhos aos do Banco commercial; e a se5uir o depoente, di

g , ue em replica á carta do de~ ente recebeu este outra car

ta d~tada de dezesete de Março de mil novecentos e trinta e 

dois, fls. 
,.., 

na qual, em syntese, se diz g1e nao !ordm sa-
N N 

tisfactor1as as ex}llicat.;oes apresen té}das, razao ,b)ela q1 al. "re-
,., 

solveu a Directoria es~erar o seu pedido de damissao"; que em 

virtude dessa carta, veio a s. Paulo, entendeu-se directamen

te com o Dr. José Maria Whitaker, o qu& de~ois de acceitar as 

razÕes ex~end~das pelo depoente, não96de1x~ de demittil-o, 

como até removeu o deJ:)oente ~ara a matriz, com o mesmo ordenao:: 

do". 

Das sete testemunhas arroladas, somente a quinta faz referenc:la. aos 

factos articulados nos itensª e b, nos informando, por ouvir dizer, 
... 

a fls. 61, o q1e se segue: que quanto ao primeiro item, nao .b)Odendo 

~ndican o nome de algum informante, em virtude do ~empo decor

rido, facto que entretanto soube por intermedio de collegas 

da Matriz, que Alvaro cecchino foi removido de P:l:rajú, onde 

exercia o cargo de Contador, em 1931, por dedicar~se a corre

tagens de seguros e consign~Ões de café, em contrario ao Re

gulamento do Ba nco e ás deterrnina~Ões de circulares da Dire-
,., 

ctoria; quanto ao segundo item: ouviu nas mesmas condl~oes 

dizer-se que Alvaro cecchino foi removido de Pirajú ,b)ara a Ma 

triz, em virtude de reincindir na mesma falta, ignorando en

tretanto que aquelles negocias de consignação de café e segu

ros fossem feitos de parceria com o ex-Gerente de cruzeiro". 
"' o Banco, rebatendo as declaraçoes do indiciado, declara a fls. 74 

o seguinte: " Alvaro cecch1no, em as suas declara~ões, ~retende ins1-



• nuar que a directorla do Banco commerc1al abria excepçâo ás proni

bi~.tÕes reiteradas em circulares e no Regulamento Interno, uma \e z que 

se tratassem de emprezas, em relação ás quaes esam irlteress dos dire-
N 

ctores do Banco commercial do Estado de sao aulo, citando ~articular-

lllente a " são Paulo" - Cia. Nacional de seguros. Pede-se , entretanto, 

' 

N ' attençao especial para o doc. de fls. , no qual, explicitamente, se 

reitera a prohibição de representações de interesse àa a "São Paulo", 

por considerar a directorla tal representação como"incompativel com os 

cargos da Banco". 

Proseguindo diz : "Articulada a re1ncidencia, eq1 cruzeiro, da 

pratica dos mesmas actas, com a aggravante de serem as corretagens e 

representações feitas de parceria com o gerente, negou Alvaro cecchino 

em as suas declarações, tal sociedade. negativa essa tambem formula

da no doc. le fls. • Entretanto, da leitura deste documento se vari

fica que Alvaro cecchino, embora negue ter tido sociedade com aquelle 

gerente, confessa que com o mesmo partilhava àuas corret gens, e de 

duas uma: ou o gerente , de facto, fazia jús a essas corretagens e is-
"' so explicava a partill~, ou nao fazia e ellas lhe eram dadas para ~ 

obter silencio. convem insistir em ~ue este gerente, por esse mesmo 

tem.a:JO, deu um desfalque ao Banco e foi _por isso demittido." 

• • • • • • • • • 
"' segue-se a terceira accusal,(ao: " que em julho de 1.934, foi 

, 

Alvaro cecchino um dos promotores do movimento 

grevista dos bancarias, chefiando, pessoalmen~ u

ma manifestação ~ubl1ca de desacato ás ~ortas do 

Banco, com ameaças e injurias aos funccionarios que 

se conservaram fieis aos seus deveres." 

Depoe o a.ccusado sobre este facto, a fls. 35 : "que em julho de 

1.934, Presidente que era do synd1cato dos Bancaria 

e como tal, esteve com os seus companheiros no.mo

v1mento grevista de jul.tlo, envolvido pelo proprlo 

movimento que era oo11ect1vo dos bancarias, em tor-
"' no de uma reivind1ca~.tao de interesse geral da elas-

"' se, cuja finalidade era a obtaaçaa da Instituto de 

Aposentadoria e Pessões dos Bancarias; que ainda na 

qualidade de Presidente do }~ferido s ndicata 
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do os banaarios estavam na fre~e do Banco commercial do Esta~ 
N N 

do de sao Paulo, pedindo a adhesao dos funccionarios que estq-

vam no recinto do Banco, o depoente se dirigiu ao se. contador 

que com outros funccionarios estava á ~orta e pediu-lhe que 

dispens sse ou permittisee a sahida daquelles funccionarios, 

por~ue assim abreviari a dura~ão do movimento grevista, por 

isso 4ue o intuito dos bancarias era apen s obter o Institu

to de Aposentadoria e Pensões o mais breve ~ossivel, não teb

do sido at~endido, o depoente voltou á porta e relatou aos com 

panheiros o facto; foi quando e~tes em altas vozes cl~vam p~ 

la adhesão dos companheiros que estav~ lá dentro; que na-
,., 

quella occasiao, apenas disse a~s seus companheiros, dep is de 
N N 

nao ter obtido do contador a permissao 1-~ara ue os demais fun,g_ 

cionarios sahisa.m, o seguinte:" companheiras, não ude obter 

licen~a do contador para entrar no Banco e fallar aos demais 

collegas vorque o contador não ~ermitte, dizendo que os ~ue lá 

trabalham o fazem espontaneamente"; foi dahi ~iUe 
... 

multidao ir 

rompeu em gritos e assobios não tendo havido entretanto nem a

meaças, nem injurias contra aquelles que se conservaram traba-
,., 

lhando apenas todos clamaram pela adhesao dos collegas; que 
,., ,., 

nao dirigiu nem orientou essa manifesta~ao; a mesma foi espon-
N 

tane , digo, foi uma explosao natural de animo bancaria; ~ue o 

mesmo facto 
... 

se deu em outros bamcos nao tendo occorrido ma-
"" nifestaQoes publicas em alguns outros, como no City Bank e no 

Banco do Brasil, porque as respectivas directorias, obtidas as 

explicações do depoente sobre não se tratar propriamente de wa 

uma greve contra os bancarias, digo, contra os ban ueiros, mas 

a maneira pela qual o GoJerno ap ressaria o decreto sobre o i• 

Instituto, antes da romulgação da constituição, perm1tt1ram 

aquellas directorias q1.4e o de.f)oente e outros companileiros pene 

tr ssem nos referidos Bancos e depois de percorrerem as varis 

dependencias, argumentando, fallando, concitando, conseguiu o 

digo, conse~1ram o depoente e seus companheiros a 4dhesão de 

innumeros bancarias." 
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Diz Haroldo MaLte1, testemunha arrolada, fls. b4: "que sabe 4ue 

.a1 varo cecchino foi um dos " cabe <ias'~ do movimento gr~ 

vista dos bancarias em jul o de 1.934; ue no dia da~ 

man1festa~ão ~ublica levada a egfeito na frente das p~ 

tas do Banco commerciab, o depoente,verificando irrom

pida a gréve,foi a santo André, tr~balhando na respecl 
N 

va agencia, e por isso nao sabe se Alvaro ceccnino pr~ 

feriu injurias -'rOl praticou ameaças contra os funccio

nariss que se conservaram f1e1s aos seus deveres;" 

· ldebaran Alves declara., a fls. 8, por ouvir dizer :" 14Ue Alvaro 

cecchino, nª aualidade de Preslde-t te do syndicato dos 
\ 

~ncarios foi um dos chefes do movimento grevista dos 

bancarias occorrido em julho de 1934; que no dia mais 

intenso da gréve, houve uma manifestação publica de · 

bancarias ás portas do Banco commercial da rua 15 de 

novembro e o depoente, que não adherira á gréve,taab

lhava, quando ouviu da parte dos manifestantes. 1nour15 

contra aquelles funcclonarios que estavam trabalhando, 

taes como "abal.Xo amarellOs"." 

A quinta testemunha, Luiz Moura Moraes, 1nfonna a ns. 61 que "ªª-
be gue Alvaro cecchino foi um dos promotores do movi

mento grévista bancaria, manifestado em 1ulno de 1934, 

pra por 1nfmnnações de muitos oollegas, óra porque as-
... 

sistiu a uma reuniao no syndicato Bancaria do gu· 1 cec 

chino era Presidente, tendo este tornado parte na meza 

da directorla dos trabalnos, digo, da mes dlrectora 
,., 

dos trabalhos daquella reuniao, na ~ual se ~ojectava 

a greve a ex adir dentro em breve, caso o governo não 

attendesse á creacão do. Instituto de Aposentadorias; 

que no dia em que houve uma manifestação publica á 

porta de Bancos, logo após estalar a gréve, o àe~oente 

ido a Ca.tand,:.rva corru 1ss1onado J)elo Bane commercial e 

lá chegando soube do começo da gréve; _pelo regeesso do 

depoente souve que em frente á .Porta do Banco commer-

cial houve uma manifesta~ão publica de desacato, com 
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injurias e ~meaças a s funcc1onarios que rmo adheriram á 

N 

gréve, conhecimento esse tido óra ~or lnf rn~çoes de cal-

legas, óra l)elas _pllotograpnias publicadas nos j rnaes,á 

frente das yuaes se estampava a l)hotogra~lia de Alvaro 

cacchino;" 

De sciencia wro~ria, Manoel de Aze~do Hunior - fls. ti5 - ffirma: 

"que Jll var·o cecchino :foi um dos i)romotores da gréve ban

caria de julno de i 934, óra .~:~orqoo o viu á frente do mo

vimento, 6ra porque era quem mais enthusiasmo manifest.a-
1111 

va, 6ra porque mais de uma vez, assistindo reun1aes do 

~ndicato, o ~iu na Presidencia da mesa, discursar, ao 

1-ª.dO de urn funccionario de outro Banco, argumentando e 

1ncitando os companneiros á greve; gue no dia em que nu
blicamente se manifestthu a gréve nouve em frente ás por

tas do Banco commercial, da Rua 15 de novembro, wna ma-
"" nifesta~ao de bancarias, com palavras Uljuriosas - ama_ 

N N 

rello, amarellao - contra os que nao tiru1am adherido á 

gréve,entre os qaues o depoente, que se conserv.ava tra

balhando, não tendo,todavia, visto Alvaro ceccL11no;" 

Igualmente, Jose cosme Pedroso, a fls. 69, declara "que sabe de 

sciencia propria ~e Alvaro Ceccnino foi um dos promo--
tores da greve bancaria de junno de 1934 or isso ue, 

em conversa com o mesmo, disse ceccn1no ao depoente que 

tinha estado n Rio em conferencia com o in~stro do Taa 

ba~aa o qual teria apresentado uma tantas clausulas so-
N N 

bre a pretensao dos bancarlos, nao acceitas 
N 

razao pela qual cecchino àisse que já tinna entrado em 

entendimento com bancarias de outras pra ··as no sentido 

~ a paralysa~ão dos servi~os; ignorando o depoente sobre 

que se articula na ultima parte do terceiro item, isto ~ 

sobre te r havido ou não n uma manifes ta~ão publica de 4a 

àesacato ás portas do Banco, com ameaças e injurias aos 

funcc1onar1os que se conservaram flels aos seus deve rest' 



Diz a quarta accusação: u que demittido por este facto ( a gre

ve), em 6 «e julho, foi entretanto, como 
N 

prova de tolerancia e boa vontade da Dire-

ctoria, reintegrado em 10 do mesmo mez, já 

então com as vantagens da estabilidade no a 

.cargo, conferidas pelo Dec. de 9 de julhO,i! 

to é, do dia anterior." 

Sobre essa imputa~ão, relata o indiciado o seguinte - Fls.36 -

" que os factos tal como se encontram redi

gidos neste item não estão bem exvostos, vor isso ue, 

demittido a 8 de julho, com mais 5 companne1ros do Ban

co commercial, na conformidade da carta que neste acto 

exijibe - fls. - no dia 9 pela manhãn veio ter á 

presença do dr. José Maria Whitaker, ao 4ual exniblu a 

copia de um telegramma em1ttido ~elo dr. Oswaldo Ara-
.... 

nna, entao Ministro da F~zenda , e dirigido q,o dr. Whi-

taker, em cujo telegramna aquelle Ministro fazia sentir 

á director1a do Banco que estava em.pennado na yacifical.ii 
N 

do espirito bancaria, mas era condil.iao sine gua non que 
N 

nao houvesse bancaria algum demittido nem em gréve, para 

que o Governo accudisse ao seu anseio; exhibindo a co

pia desse telegramma ao dr. Whitaker disseTlhe o depoen 

te doseu conteúdo, digo, ào seu provosito, qual o de bar 

moniaar o impasse, para satisfação dà todos; dizendo lhe 

mais que, naturalmente, o dr. Whitaker já deveria ter em .. 
mao a authentica~ daquella copia; que o dr. Whitaker dis-

se ao depoente que as cartas de 6 de julho esta~m sem 

effeito não podendo entretanto, manter nas suas cartei-
N 

ras os chefes de secçoes que se envolveram no facto,fa-

ser.do sentir ao depoente que este voltava ao serviço , 

es.veranda que ou não hostilizasse os seus companheiros 

e cont1nmasse se dedicando aos trabalhos; que o depoen~ 

respondeu que o movimento grevista com a finalidade que 
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teve nao importava em hostilizar quem Quer que fosse e nem 

"' diminuiria a sua sempre dedicaçao ao serviço e assim o de-

poente voltou a traualhar no dia 10 seguinte, porque o dn 

9 foi considerado feriado; ". 

Das testemunhas ouvidas, s6mente tres fazem referencias ligeiras a esse 

topico da accusação, informando que souberam que Alvaro cecchico havia 

sido demitt1do do Banco e dias depois readmittido, ignorando, porem, os 

motivos que determinaram essa providencia. 

N N 

Eis a quinta accusaçao: "que apezar de ter, entao, esponta-

neamente, promettido corrigir-se, aí

firmando que o Banco não teria motivos 
"" para arrepender-se de sua moderaçao,l5 

dias depois era suspenso, por dez dias, 
,., 

em virtude de publ1caçao no "Diar1o P.Q 

pular",de uma carta desrespeitosa á Di

rectoria do Banco de que era funcciona-

rio ." 

Referindo-se a esse item declara o accusado, a fls. 37: "que 

este iêem se divide em 2 partes: a primeira relativa á 

troca de 1deas e palavras entre o depoente e o sr. Dire

ctor superintendente do Banco, que já f0i respondida na 
N 

redacçao do item anterior; a segunda parte se refere a 

razão de ser da suspensão do dpoente por dez dias, pela 

autoria da publicidade de uma carta inserta no Diario ot 
fiaial , digo , no Diario Popular: que a esta parte deixa * 
<1.e responder norgue constitue 1á objecto de um pro cesso 

instaurado no Departamasto Estadual do Trabalho, penden!e 
... 

de solu ·ao ." 

Em relação a essa accusação as testemunhas não adeantam. 
N o Banco, em as razoes de fls. 75, apresentando o doc. de fls.90 -

faz a seguinte declaração:"O doc. mencionado á um recorte do " Diario Popu

lar" de 24c de julho de 1934, contendo uma carta de Alva

ro cecch1no, carta essa que motivou sua suspenção por 10 
.., 

dias, nao pelos conceitos doutrinarias e techhicos expan-

didos, mas pelos t ennos desrespeitosos nos quaes se refe-



• 

/L/I' 

ria á direGtor1a do Banco . Inquerido Alvaro cecchino so-
N 

bre a autoria âessa carta e sobre as razoes que dictaram 

a sua ublicação re.cusou-se a responder, sob o pretexto de 

que o assumpto Já era objecto de um processo no Departamen

to Estadoal do Trabalho . Entretantp, este processo se refe

re não a u~ accusa~ão formulada pelo Banco commercial do 

Estado de são Paul o, contra Alvaro cecchino , mas a uma rec~ 
N N 

maça~ deste contra aque+le Banco , motivada ela suspensao . 

como Alvaro cecchino, de accordo com a ~i, res onde peran-
. ... 

te o conselho Nacional do Trabalho e nao perante o Departa-

mento Estadoaldo Trabalho , da sua evasiva deve-se aprovei

tar , sómente , a confissão da autoria da carta e , portanto , 

da attitude desrespeitosa para com a directoria do Banco 

Commercial do Estado de são .Baulo . " 

t do seguinte teor a sexta accusação: " que em 23 de fevereiro de 1935 

envolvia-se em nova greve , desta vaz de pro

testo contra a Lei de segurança , deixando de 

comparecer ao serviço com outros 5 companhei• 

ros . " 

Defendendo-se, diz o indiciado a p_s . 37 verso:" que de fac t o 

em 23 de fevereiro de 1935 envoloeu-se, isto,ê , deixou de 

~omparecer ao serviço do Banco , por um dia , em signal de 

protesto contra a Lei de Segurança , por deliberação de uma 

ª-ssembléa realizada no syndicato dos Bancarias , do qual o 

depoente não era m não tendo todavia qual-

uer communicação do Banco sobre consistir tal ~acto em 

acto de indisciplina. " 

As testemunhas ouvidas são acc6rdes em declarar , em synthese , que 
N 

realmente o accusaao e ma1s Joutros com anheiros deiXaram de comparecer w 

serviço em signal de protesto contra a Lei de segurança. 

líi 
As tres ultimas accusa oes dizem o seguinte: 

n que na manhã de 10 de abril, junto á porta dos fun

dos do Banco, na rua BÕa Vista , incitou , de novo, á 

gréve 1mmediata aos seus collegas , em s1gnal do pro-



"" testo contra a suspensao regulamentar do sr, Pas· 

choal Del Guercio Netto, procurando impedir a en

trada de funccionarios que chegavam; 

"que, além disto, no mesmo dia, hora e local, ten

tou aggeedir physicamente o Contador do Banco, sro 

Geraldo Gioiosa, quando este, tomando conhecimento 

de taes factos, poocurava impedir esta évidente co2 

ção a funccionarios ~ae desejavam trabalhar; 

•que, moral e matertalmente, tornou-se responsavel 

pela publica~ão de artigos, noticias, notas e de bo

letins, offendendo a seus superiores e procurando 

tornal-os odiosos aos seus collegas e comvanheiroso" 
' . 

Alvaro cecchino, sobre essas imputações diz " Que no synd1cato, a 
IV 

propos1to da suspensao de Paschoal Del Guercio, que 
... ao ver do depoenge foi 1mjUsta, houve uma reuniao, 

tendo-se deliberado que se constituisse uma commis& 
... 

sao afim de conseguir do dr. Nhitaker, amistosamen-

te, relevar-se a pena imposta contra o companheieo; 
... 

u essa com issao teria a incwmbencia de, com o apoio 

mo,ral dos companneiros, tentar o cumvrimento dessa 
N ' missao, sendo 4,ue o depoente faz.la arte des,sa com-

missão, qual deveria se entender antes da nora da 

abertura do expediente; que taes, digo, que ~ar taes 
ltl 

motivos, na mahàa de 10 de abril o depoente logo ce-

cedo se achava á porta dos fundos do Banco, á espera 

que fossem c egando os companheiros para reunir del)B 

pelo numero, o maior apoio possivel para que, com a 
"" commissao, collectivamente, fossem entecceder junto 

ao dr. Wh1ta~er em favor d~qdelle ' companheiro suspe~ 

á medida que iam Chegando seus companheiros, o depoar 

te lhes dava, não s6 a noticia da suspensão como a 
""' commun1ca~ao do que se havi deliberado e assim pro-

curava reunir os seus companheiros lembrando~lhes qae 
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àsperassem á porta,~ara entrar com a comrnissãa á frente da 

"" ual estaria o sr. consultor juridico do syndicato; ue néli)Q 

se tratava _portam to de uma greve ; quanto · o oi ta v o i tem: R!. 

quelle dia referido, dez de abril, estando agglomerados na 

referida porta dos fundos muitos bancarias, surgiu de entee 

elles um funccionario residente em s. Bernardo, de nome ~ 

roldo Mattei, o qual procurava se desemb raçar da uelle ag-
,., 

glomero, a~ando com os brd~os uns e outros, nao BMm vio-

lentamente, até cnegar onde estava o depoente, isto é, jun

to ao r~eiro degrá~~ de ccesso, ao lado de utr~com~ama 
.I ,., 

~nheiros; sobre os degra~s su~eriores nao havia ningaem; q~ 

ao chegar Haroldo junto do depoente, dizendo aquelle que 

ueri entrar, e uando o depoente, delicadamente procurava 
,., 

dar as expliuaçoes ue vinha dando aos outros, digo, aos 

demais, sentiu or taaz um empurrão e voltando-se viu que 

tinha sido empurrado pelo contador, sr. Geraldo Gioiosa o 

qual dilse:"porque não ha de entrar? Entra que 

disse o depoente:"não entra n6 ue 
,., 

MatLe1 ue nao tinha acabado de ouvir as ex 

se :"eu quero entrar sim. Eu preciso entr 
""' ta para entregar ao Banco••, e o depoente àisse:"Agor&. nao 

entra", a carta pede entrar " qu.e nessa altura do inciden

te o! sr. G1oiosa desceu um degráo da escada, ~e ~WU1o cer

~do, pretendendo aggred1r o depoente; ~ue este ~oz-se em 

ayti4ude de defesa para repellir a amea~adora offens ; 

que immediatamente alguns com~aru1eiros · agarraram p de~oen

te e outros afastaram o sr. Gio1osa; ue proxlmo estava um 

guarda civil, o qual chegou recebendo do sr. G1oiosa ordem 

de prender o depoente ao ue o gu rda respondeu ue Gios1~ 

sa é quem tinha sido o aggresor; que G1oiosa entrou para 

o Banco, approximando-se logo um segundo guarda, ao qual~ 

diz o primeiro guarda: "Vá buscar a.quelle moço gordo" refe

rindo-se ao sr. Gioiosa"; que este segundo guarda cegou 

a entrar em busca de Gioiosa dentro do Banco. voltando a 

seguir, disse o segundo guarda que a gerencia já havia pro_ 

I 
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v1denciado com a licia; que esse guarda foi interrogado 

por varias companheiros e a todos respondeu que o primeiro 

a aggredir foi o sr. Gioiosa." 

Flnalmemte, em relação a'nona accusa~ão - que não tem absolutwnente co

nhecimento aJ gnm de ter sido moral ou materialmente autor, 
... 

c~-autor ou cumplice na publ1ca)aO de artigos, noticias, 

notas ou bolétin~, offendendo a 4uero quer que seja" , ou

tros1m, negou tivesse tido comnec1mento dos artigos gue lhe foram apre_ 
N N 

sentado~ na accasiam, a nao ser de ois que foram publicados . 

Rebatendo essas declarações finaes, o Banco offerecendo o dos. de 

fls. 47 e a declaração de fls. 91 , ass1m se manifesta: " Está junto 

aos autos o mumero da 11 Gazeta" do dia 7 de julllo de l 34, onde, na 

sexta pagina, primeira columna, sob a apigrcl.ple 11 BJ)létins Distribui

dos pelo syndicato Durante a Greve", verificam-se no numero duas in

jurias graves contra um dos directores do Banco commercial. ouvido so

bre a autoria moral e material de taes boletins, pretende Alvaro cec-

c~=1n=o-..:n=e~g~a~r~q~u=a:lq~u=e:..:r:_:r.:.e::s.::P.:O:.:ns:.:a:.:b:..:i::l::i:..:::d=a=d.:e~, ~a::f=-:f:..::i=r-=m=an=d-=-o~, _:m:.:e:.:s:.:.:m:.:o2.,~na.::."" o.:;_,lpo:..::r~o;;...:v....:::.i-
rem do syndicato e considerando os apocryphos da res onsabilida 

~Gazeta". elo doe. de fls. 91, porem a secretaria desse jornal 

affirma que a .uella folha não .daria publicidade aos boletins se não 

egtivessem autilent1cados, Sobre a responsabilidade desaa publicidade 

ainda disse Alvaro ceccnlno ter tido dellas congecimento 2 dias de~ois 
-----------------------------------------~----------------~-N 

d~publicada. sendo, porem, como era, naquella occasiao, o Presidente 

do s ndica~ancario, oocoria ·he o dever de re udial-as a1Dn de des

calumnia." ------
N 

Sobre as accusaçoes encerradas naquelles tres ultimas itess 

foram ouvidas todas as testemunhas, inclusive os dois guardas citados 

no de~o1mento êo accusado. As suas declar~çoes, a meu, digo, As decla

paçÕes prestadas não confirmam as do indiciado, principalmente na par

te em que lv~ro cecchino diz ter sido o aggredidoo 

Este ultimo, além de ser ouvido pela commisãão de 1 quer1to, 
,.. 

offereceu as razoes de fls. 93, e protestando a audiencia de diversas 

testemunhas, que foram ouvidas pela commissãp. o Banco, por sua vez, 

tambem apresentou outras razões, rebatendo as declarações do accusado. 



,., 
Finalmente, A comm1ssao e~ o seu relatorio - fls. 132- ex -

mina a materia tratada no inquerito, concluindo pela ~rocedenci da ac-
,., 

cusa~ao. 

meu ver o processo está em cond1~Ões de ser submett1do a; 

apreciação da douta Procuradoria Geral, passando para os devidos fins 

o processo ás mãos do sr, D1rector. 

Em atrazo. por accumulo de serviço. 

, 17 àe JUlho de 1935. 
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47- São Paulo, 8 de J lho 

Illmo Snr 

Director Geral da Secretaria 

do Conselho Nacional do Trabalho 

RI O DE JANEIRO 

Prosado enhor, 

/JAiA -!tJ I /193$" 
3/1 M l 1' 1 13 T RO
. · P .'[SI DENTE 

I ~ ~~~~ECTOR GERAl 

~ ~ 1,1'~ ~~~01~~ 
r J •• -
;..; .- •_ I__. Ç A., ) 

t ·. I " U . CC AO (") { ) __ . __ , 
L..l _ ; • • D ~)r\I A cn ·.:; 

- F13C ALIZAÇÃO 
. ~- H"~ 

_ ___: , J TI CA 

A ~ ~ < ; li I V ,~ 

Em resposta ao seu officio n° 1 - 8GB, de 

28 de Junho p.findo, hoje r~cebido, cumpre-nos in-

formar que, dentro do prazo estabelecido no 

art. 95 do Dec. nu 54 , de 17 de Setembro de 1934, 

fo remettido a esse Cons~lho o processo referido 

no mesmo officio. 

Saudações. 

Amgos Attos Obgdos 

Banco Conwerclal do Estado de S.Paulo 

Rec bido na 1.
0 

Mod. 202-I.ooo.JV-U"-A. T. 
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I EDIFICIO SÃO FRANCISCO I 

TEL. 23 . ~295 
010 

TEL. 2971 

NtCntFAOY 

Exmo.Snr.Dr. Presidente do Consel 

- constituido procurador de Alvaro cecchino,no pro

cesso que lhe é movido pelo Banco Comerc±o e In

dustria de São Paulo,vem requerer á V.Exc1a lhe 

seja dada vista do processo ,afim de que o seu cons 

t1tuinte tenha o seu direito de defesa plenamente 

assegurado,como é de direito. 

Nestes tg-rmos, 

P. De ferimento. 

Processo nQ 4.773/35 

·2 ?.- 'f -J J 



L. RODRIGUES DE BRITTO 
ADVOGADO 

EOIFICIO SÃO FRANCISCO 

Avenida Rio Branco, 91 • 8.• andar- Sala 13 

Telephone s · 4295 

Exmo.snr.Dr.Presidente do C 

E 
CD 

o 
ttU 
<> o 

Por seu procura dor 

bancario Alvaro Cecchino,no 

movido pela Diretoria 

PROCURADORIA 

1. ' SE:CÇAO 

2.• sE cçAo 
3.' SECÇAO 

CONTADORIA 

tado de São Paulo,vem apresentar á V.Excia as 
( 

suas razões fimaes,pelo que requer á V.E&cia 

mandar junta-las ao respe~ivo processo, para fi-

nal julgamento. 

P.D. 
\ i 

RAzomS DE DEFESA: 

Preliminarmente: 

A preliminar rguida pelo ilustre ad-

vogado do acusado,meu colega,Dr.Rivadavia de Men 

donça,na sua defesa a presentada em favor de Al

v aro Cecchino,quando o processo ainda na f~se 

preparatoria,tem todo o fundamento legal e dou

trinario,e é de capital importancia. o Decreto 

no 54,de 12 de Setembro ~ de 1934,no seu artigo 

93 e nas seguintes,em que estabelece as penas 

ós empregados bancariss,no exercicio das suas 

funções,e determina quaes sejam as faltas gra-

ves que podem originar a puni~ão do empregado 

até a demissão,tem o carater de Lei Penal,é pu

nitivo,e,por isso,somente por 1ssso.não pode 



ser aplicado ás faltas já julgadas pela ~~-

ria do B~nco.Do contrario teriamos a an&rqy)~ ô 
estabelecida no nosso direito. 

UM FATO QUALQUER N!O PODE SER 

OBJETO DE PUNIÇÃO DUAS VEZES. 

E,entre os fatos atribuídos pel2 Dire-

toria do B''.~.nco ao seu empregado Alvaro C.L!occchi-

no,nos itens 1,2,3,4,5 e 9,uns são de natureza 

disciplinar e outros não conatitwm falta grave, 

nem crime de qualquer especie, qualificado por 

Lei. 

"NINGUEM PODERA SER PUNIDO POR FACTO 

"quE NÃO TENHA SIDO ANTERIORMENTE QUA

"LIFICADO CRIME,E NEM COM PENAS UE 

11 NÃO ESTEJAM PREVIAMENI,E ESTABELEC -

"DAS.(Cons. das Leis Penaes,Art.Iº) 

Assim,admitindo-se a hipotese de que 

o B·1nco tivesse provado os itens 3,4 e 5,o que 

não fe·z,estes fatos não constituem crime pela 

nossa legislação,e muito menos,constituem fal

ta grave quaÇificada no artigo 93 do Dec reto 

nQ 54. 

Quanto aos itens 1 e 2,em que se acu

sa o empregado Alvaro Cecchino de dedicar-se a 

corretagens de seguros e consignações de café, 

em PirajÚ ~e depois em Cruzeiro,o que . derespei

tava o Regulamento do Banco,e,por consequencia, 
" 

sendo uma indisciplina,devemos examinar se este 

ato de indisciplina foi julgado pelo BAnco. 

t o proprio a nco quem nos diz que re

moveu o empregado Al~ ro Cecchino destas duas 



localidades,tendo esta remoção o 

tivo,tanto oue,por ultimo,ele perdeu o 

Contador.Logo,estas d*as faltas j~ foram julga-

gas pelos pronrio Bdnco,por elas e empregado 

faltoso já sofreu a sua punição e não pode ser 

punido outra vez.o ~-nco,dentro do seu poder ,... 

jurisdicional,já julgou o fato,e não pode re~ -

vive-lo,agora, no presente inquerito , para impor 

penalidade mais rigorosa. 

"A LEI PENAL NÂO TEM EFFEI~O RETOACTi t 

"VO;TODAVIA O F~CTO ANTERIOR SER RE

"GIDO PELA LEI NOVA: 

a)SI NÂO FOR CONSIDERADO PASSIVEL 

"DE PENA; 

b)SI FOR PUNIDO COM PENA MENOS 

"RIGOROSA.(Art.2Q da Cone. das Leis 

Pena e s). 

Logo,só se o fato fosse punido com 

PEN k~Oª_EIGORO§!pu se não fosse considerado 
, 

passivel de pena,e que a Lei poderia retroagir ; 

o que não ~ a hi potese presente , em que se pre

tende juntar estes f A. tos já julgados pelo B·"nco, 

no seu poder jurisdicional administrativo,para 

imposição de nova pena e mais rigorosa. 

O ABSURDO t EVIDENTE. 

o sabia advogado do BAnco,quando pre-

tendeu fazer troca~ilhos com assunto de tal 1m-

~ortancia para aquele que se pretende demitir , 

para aquele do qual se quer tirar o ganha pão~ 



ou estava em estado de embriaguez ••• , ou ~ 
o seu distinto co.lega por si •• o O 

/ 

s.s . ,com certeza,emitiu o conceito que 

adquiriu de 1rrrttoatividade da lei pela leitu

ra de jornae s, logo após a impla.ntação da epu

Qlica_N oYã , e sobre tal conceito adquiriu direi-

to •• o 

Não se pode estudar o assunto pela sim 

ples leituta dos comentadores do Codigo Civil

Clovis Bevilaqua , João Luiz Alves,ou Carvalho dos 

Samtos_auando a mataria~ de n~tureza penal , on-

de o conceito de retroatividade da lei exige ma

ior cuidado e ene~gia , tanto que a Constituição 

em vigor del~ cuida especialmente: 

"NIMGUEM SERA PROCESSADO ,NEM SENTEN-

"CI ADO , SENÃO PF;LA AUTORIDADE COMPETEN 

"TE , EM VIRTUDE DJ.L_LELANTERIOR AO__FA.

"IQ , E NA FOR!/lA POH ELLA PRESCRIPTA. 

(Art . Jl3 , nQ 26) 

" A LEI PE TAL S ETROAG IRA QUANDO BE-

"NEFICIAR O R~O.(Art.ll3 , nQ 27) 
, 

A lei so obriga depois da sua publicação e por 

isso não pode ser aplicad ·.t aos lllatos jurídicos 

que se verifiquem senão depois que entrar em vi-

gor . 

o unico trecho certo que escre veu o 

advogado do B~nco com ~espeito á retroatividade 

da lei , vem contra as suas pretensões : leis de di-

reito processual são retroativas e irretroativas 

as oue asseguram dire i to de ação . A determina 

ção das falt~s graves e a peha fixada em le i, 



5 
não são de natureza processual e sim de n e-

7 9. substa.nt 1 v a.. cJ (: 
DE MERITIS; Examinemos , agora,o fato de ter Alvaro 

Cecchino participado de diversas greves,confor

me o articulado nos itens 3,6,da acusação apre

senta da pelo Bttnco. 

Embora o B~•nco não tivesse provado a 

sua participação criminosamente nestas greves , . 
admitamos a hipotese contraria:Alvaro Ce cchino 

participou e foi elemento ativo nos meios grevis 

tas. 

Onde a Lei que permite a qualificação 

desse fato como crime? 

A propria Lei de Segunança Nacional 

não o proibe • •• 

Mas , ainda assim , admitamos que fosse 

crime a sua participação nas greves c~ntra os 

banqueiros. 

o Decreto ng 54 , de 12 de setembro de 

1934 , dá poder ao !anco para processar estes ca-
'"' 

soa? Estes casos se enquadram no artigo 93 do 

citado decreto? 

São atos reiterados de_indisciplina , 

ou ato grave_ge insubordinacão,conforme alega 

o B~nco e ~sua comissão de inquerito? 

ou o w~nco est~ exorbitando das suas 

funções,e criminosa mente , est' invadindo a juris-

dição criminal comum? 

Vejamos o que seja disciplina em pri 

meiro lugar : a disciplina d a obrigação que tem 

o empregado de observar os dispositivos regula-
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mentares da associação ou empreza.São os d ~ 

. I 
res impostos como exigencias derivadas das~ -

ções que se exerce.Assim,o empregado deve desem

penhar pessoalmente e direta~nte as funções do 

seu cargo;obs~rvar assiduidade e o horario;ter 

bons modos no desempenho das suas funções;não 

se afa Rtar do cargo e das suas funções a seu bel 

prazer;obaeervar boa conduta e bons modos no de

sempenho das suas funções,bem como as demais o

brigações do RegulRmento,desde que não atinjam 

um direito seu,estipulado por disposição impera

ti~a de Lei.A indisciplina é a falta de obser

vancia de todos esses atos,é a negação deles. 

o decreto 54 exige ainda a~iteracão na prati

ca dos atos de indisciplina,porque um ato isola

do de indisciplina não pode constituir falta gra 

ve J para justificar uma demissão de um funciona

rio antigo,com a garantia de estabilidade. 

ALVARO CECCHINO NAO PRATICOU NE -

NHUM ATO DE INDISCIPLINA ,E MUITO 

t~NOS ATOS REITERADOS DE INDISCI

PLINA. 

Vejamos o que seja ato grave de in-

subordinação,de acordo com o direito e a doutri

na: No Dec~eto 54J o legislador separou a subor

dinação do conceito geral de disciplina.A subor

dinação é o dever de obediencia , que é de grande 

importancia nas relações de chefe e subordinado. 

Assim,subordinação é o dever de obediencia do 

inferior para o superior hierarquico no desem
penho das suas funções , é o cumprimento de uma 



ordem emanàda do superior hierarquico pa in-
• f I lf 

feri o r, de a c o r do com o co ncé,1 to c i vil e nã'qJ.Eh
../ 

lit'.tr.Mesmo dentro deste dever,a doutrina e a 

propria jurisprudencia tem variado muito:"Sus

tentam uns ue elle é absoluto,devendo o inferi-

or executar as ordens recebidas sem examinar a 

sua legalidad~,porque o superior é o unico res

ponsavel;" "Outros distinguem a illégalidade ma

nifesta da illegalidade duvidosa,e,no primeiro 

caso,reconhecem que o empregado não deve curo-

prir a ordem."(Tratado da Sciencia da Adminis-

tração,e Direito Administrativo,Viveiros de C(\.s -

tro,ed.l9o6,p.439) 

As ordens emanadas da autoridade su

perior devem se referir á materia de serviço, 

ás atribuições do empregado.Qualquer diver~encia 

fÓra desse terreno,fóra dq~erviço,f6ra de suas 

atribuições não constitue insubordinação.As re-

lações entre o empregado e o empregador deter

minam obrigações de serviço 1 e não obrigações de 

servo ou de escravo. 

NENHUM ATO GRAVE DE INSUBORDINAÇÂO 

FOI PRATICADO POR A~VARO CECCHINO 

NO DESEMPENHO DAS SUAS Ji1UNÇ0ES. 

O item 7 argue materia já por nós es

clarecida ouando argumentamos os ~ens 3 e 5:A 

falta de poder jurisdicional do BAnco para tomar 

conhecimento do fato • . 

Resta, -penas,o item 8:que o Snr,Alvaro 

Cecchino"tentou a~edir physicamente o Contador 
do BAnco sr.Geraldo Gioiosa,quando este,toman-



do conhecimento de taes facto,procurava 

dir esta evidente coação a funcionarias 

sejavam trabalhar." 

iu~ 
~reG 

que' ta~
) 

CHAMO A ESPECIKL ATENÇÃO DOS SE

NHORES MEMBROS DO EGREGia CONSELHO NACIONAL DO 

TRABAnHO PARA O QUE ARGUE O PROPRIO BANCO NO SEU 

TERMO DE ACUSAÇÂO:Q_senhor_Alvaro cecchino 1n

cita1a o~ ~eus colegas á greve impedindo-os_~ 

~ntrar no Banc~~o que res~ltou a intervencãQ_ 

do_QQn!a~or do BAnco e a pretendida tentativa 

de ag_r.essão. 

Embora não tenha o BAnco conseguido 

provar o seu intento,para o que eu peço a leitu

ra da defesa apresentada pelo meu ilustre cole

ga(fls 93),admitamos,por hipotese,que o articu

do do BAnco fosse verdadeiro. 

Teria o BAnco poder para processar AL-

varo Cecchino pelo fato arguido,de incitamento 
, 
a greve i' 

NÃO! ABSOLUTAMENTE NÃO( 

Este crime,pela legislação atual,é 

até da competencia da Justiça Federal,e,portan

to,oue autoridade tem o BAnco para tomar conhe

cimento do ~esmo? Ele não constitue ato de in

disciplina nem ato grave de insubordinação.~ 

crime de ordem publica. 

Quanto á tentativa de a~ssão,ela não 

se acha provada;até,pelo contrario,foi o Snr. 

Gioiosa quem prtmeiro tentou agredir o Snl·.ce

cchino.As~azões de fls 93 e segs.o provam exu-

beranteme~~e,com os depoimentos das testemunhasa 
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E a tentativa de agressão,fóra da lif 

de do BAnco , fóra da hora do expedi ente ,à cro ser-

viço não se enquadra nas faltas graves fixadas 

no artigo 93 do Decreto 54,de 12 de Setembro de 

1934. 

NINGUEM,~E SA CONSCIENCIA , PODE AFIR

MAR TER SIDO ALVARO CECCHINO AG~ESSOR DO SNR 

G IOIOSA ) QUAN DO ELE ESTAVA DE COSTAS PARA A 

PORTA DE ENTRADA DO BANCO,EM DEGRAU INFERIOR, 

E $É~ MUITO MAIS FRACO DO QJE O CONTADOR. 

Nestas condições,espera o bancaria Al

varo Cecchino,do Egregio Conselho Nacional do 

Trabalho a sua absolvição,det~rminando a sua 

volta ao serviço,e pagamento dos atrazados,co -

mo é de inteira 

JUSTIÇA E DIREITO . 

Rio de 





. . 

STO-Ao Snr. (/)r. Procur 
,... !P 

r 

VI 
o D . o21 fO'"' "" 

io d 

As faltas arguid s ~elo Banco Commercial 

-· de s. Paulo sao as referidas na lettra e) do art. 93 do Dec. 54 
I 

de 12 de setembro de 1934, ou seja: "actos reiterados de indis-

ciplina ou acto rave de insubordinação". 

Duas são, :portanto, as accusaç-es. 

Para fundamenta-las allega o Banco: 

1) QUe o accusado Alvaro Cecchino foi re

movido em junho de 1931 de Pirajú, onde exercia na respectiva 

Agencia, o cargo de Contador, por dedicar-se a corretagens de 
N , 

seguros e de consignaçoes de cafe, em contrario ao Regulamento 

do Banco e ás det rminações da Directoria; 

2) que removido :para Cruzeiro, reincidiu 

na mesma falta, fazendo alguns desses ne~ocios de parceria com o 

gerente; 

3( que em julho de 1934 foi o accusado um 

dos promotores do movimento grevista dos bancarias, ch~ando pes-

soalmente, uma :publi ca manifestação d desacato ás portas do Ban

co, com ameaças e injurias aos funccionarios que se conservaram 



fieis aos seus deveres; 

4) que foi o mesmo, demittido por esse fa

cto em 6 de julho, reintegrado, porém, em lO do mesmo mez l 
e anno; 

5) que 15 dia depois era suspenso em vir

tude de :publicação no "Diario Popular" , de uma carta des-

respeitosa á Directoria do Banço; 

6)que em 23 de fevereiro, de 1935 se en

volveu na greve de :protesto contra a Lei de Segurança; 

7) que na manhã de 10 de abril :p .p., in

citou seus collegas, junto ao Banco , á greve immediata, em 

signal de :protesto :pela :pena de suspensão imposta a um com

panheiro de trabalho; 

8) que nesse mesmo dia, hora e local ten

tou aggredir :physicamente o Contador ,do Banco. 
" 9) que é o res:ponsavel moral e material 

pela publicação de artigos, noticias, notas e boletins, of-

fendendo seus superiores . 

Esses os factos invocados. 

No :presente inquerito estão observadas as 

formalidades legaes. A demissão inicialmente imposta ao 

accusado foi convertida em suspensão . 

I 

De:puzeram 7 testemunhas de accusação (fls, 

49 a 71) e 6 de defesa (fls. 104 a 117). 

Arrazoaram ambas as partes • 

. Os factos referidos sob numeras 1 e 2 es

tão :provados :pelos doc. de fls . 42, 43, 84 , 85 , 86. 

O accusado não os contesta (v. fls. 14v. 

a 22). 

Effectivamente , :pela doc. de fls . 88 se 

com:promettera o accusado a "observar estrictamente o Heg. 

Interno do Banco , do qual tinha 'Perfeito conhecimento". E 

este Regulamento (fls . 87) no seu art . 37 lettra c) esta-



belece: "São obrigações de cada empregado: • •• • • •. c) devotar 
.... 

se inteira. e exclusivamente aos interesses do Banco, nao ac-

c~itando trabalho algum ou oommissão alheia". O accusado 

não observando esta im:po iÇão :por elle acceita ao ser admit

tido, no Banco, evidentemente que conmetteu uma irregularida

de, ~assivel de :pena disciplinar , aliás o Banco tomou a seu 

tempo as medidas que julgou necessarias transferindo o em

pregado :primeiramente e depois fazendo-lhe sentir a necessi

dade de afastar-se do serviço (fls . 25). 

Fundamento :para demissão, não :poderá, 

entretanto, constituir o facto invocado , porque nas Instruc

çÕes baixadas por . este Conselho e mandadas observar (fls. 4L 
se estabelece no art . 12: 

"O inquerito será :processado e concluido, 

salvo caso de força maior provada , dentro ~ 90 dias.J conta

dos da data mg. que ~ emJ?reza tivér tido .QOnhecimento da f'al

ta que deverá ~'~ ·meio delle , a:purada" . 

Ora, a irregularidade em apreço se ve

rificou em 1931 , a lei dos bancarias ~ de 1934 e as Instruc-

ções do Qonselho relativas a inquerito e ~ elles1D:plicaveis , 
são de junho de 1933 . Houve tempo sufficiente para que o 

Banco as observasse . 

Mas, ha a notar .que no caso taes factos 
... .... 

nao sao invocados isoladamente mas como constitutivos dos 
/ " 

"actos reiterados de indisci:plina 11
• 

Realmente , a~sim poderiam elles ser ca

talogados, mas , os factos referidos , não se apresentam com 

o carac~er de i~disci:plina - que :presup:pÕe o espirito de re

beldia - tanto que uma vez advertido nos termos de fls . 24 

e 25,não tornou o acqus~do a cor~ette-los. 

Não apresentam, taes factos, o caracter 

que· se lhes :pretende .attribuir . Não pódem concorrer :para a 

concretização da falta referida na :primeira parte da let tra 
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e) do art. 93 do nec . 54 de 12 de setembro de 1934. 

os mencionados sob numeros 3 e 4 encontram 
nos autos o doc. de r1s. 28~ rererencias em varies depoi-

mentes • 
Vê-se que o Banco demittiu o accusado por 

ter promovido um movimento grevista. o accusado não nega, 

antes confirma, as providencias que tomou na qualidade de · 

Presidente do Syndicato para a realização da greve geral 

~ua teve por fim apressar a creação do Instituto de Apo-

sentadoria e ensões dos Bancarias. - , Nao esta provado nos 
autos qualquer aoto de violencia do accusado, e me parece 

injusto puni-lo por um racto em que esteve envolvida a 

classe toda na defesa do que considerava legitimamente 

um direito seu. 
-Ora, este facto nao constituiu acto de in-

-disciplina e assim tambem entendeu o Banco que nao teve 

duvidas em readmittir o empregado 4 dias depois de o exo

nerar. 

elativamente ao numero 5) não ha prova 

nos autos porque assim não pÓde ser admittido o recórte 

de r1s. 90 . J.[as, admittindo-se,para argumentar, que es
teja provado , não pÓde ser apurado já agora uma vez que, 

datado o rererido recorte de 22 de julho de 1934, deixou 

o Banco sobre essa data decorrer mais de 90 dias (art. 12 

da "Instrucções para Inquerito 11
). 

Além disso, roi acto que a seu tem~o teve 

a necessaria punição , suspensão por 15 dias, não sendo li

cito puni-lo novamente . Nem se diga que a reincidencia, 

como circumstancia aggravante que é, (Ood. Penal art. 39 

§ 19), justii.'icaria esta punição, porque, se assim se en-
, -tender e preciso nao esquecer tambem que o nosso systema 

penal Bâo admitte a reincidencia generica, mas, apenas a 

especifica . ora , não ha como admittir reincidencia espe-



cifica, entre os articulados de numeras 1, 2, 3, 4. e 5. 
, .. 

Tambem este item,. . alem de nao trazer :prova 

~onveniente, não · seria procedente. 

~uanto ao 6) considero impossivel acceita

lo como elemento constitutivo da..falta grave invocada. 

Nada tem que ver o Banco com a áttitude que 

seu empregado assumiu, adherindo á greve de protesto con

tra a lei de Segurança , faltando um dia ao trabalho; o que 

lhe competia era impor a sancção de seu Regulamento pelas 

faltas não justií'icadas. Nada mais . 

o item numero 9 não traz prova sufficiente, 
porque a propria "A GazetaJ' (fls . 91) diz que nada pÔde 

precisar sobre as publicações em virtude do· tempo decorrido, 

mas, que a procedencia das mesmas devia ser a Secretaria 

do Comité da greve. Além disso, as testemunhas presumem 

que tivesse sido o accusado o autor dellas, porque consta-

~ que era um dos redactores de determinado jornal (v. fls. 

59, testQ. A. Alves). 

Como se v~, é temerario attribuir um facto 
por presumpção a um determinado empregado, principalmente 

com o fim de o demittir de car,o no qu 1 está ,arantido 

por lei. Sem provas positivas não é possivel acceitar uma 
.. 

accusaçao. 

Não ha, portanto , como se verifica do pro

cesso "actos reiterados de indisciplina". 

Resta-me examinar se houve 11 acto grave de 
-insubordinaçao". 

Os factos referidos sob numeres 7 e 8 cons-

titueru o motivo principal do presente processo. 

Passarei a examinar esta accusação atravez 

o depoimento das varias testemunhas: 

está provado. que o accusado effectivamente se dirigira ás 

:proximidades do :Banco onde pr.ocurava falar aos demais com-

\ 



panheiros afim de obter adhesão dos mesmos á incumbencia que 

o levára ali e que era, se undo informa o Syndicato (rls. 7 

e 8) - falar á Directoria do Banco para o fim de obter a re

levação da pena de suspensão imposta a um collega do mesmo 

Banco, porque se envolvera na campanha do salario minimo. 

ora , o Syndicato de classe, como entidade 

maxima, com autoridade para falar e agir em nome da classe, 

não precisava solicitar individualmente o apoio de Bancarias, 

aliás para attitude já deliberada. 

Está provado nos autos que o accusado impe

dia a entrada d seus colle~as no Banco, assim o dizem va

rias testemunhas, entre as quaes dois guardas civis, cujos 

depoimentos são insuspeitos. 

Antonio Soares da Silva (fls. 45), uarda 

civil, diz: que e accusado "em pé na porta do Banco sobre o 

primeiro ou segundo de ráo de accesso, impedia a entrada dos 

funccionarios do Banco Commercial, dizendo-lhes que se trata

va de um :protesto contra a :punição de um collega". 

No mesmo sentido é o depoimento das teste

munhas João Lopes, tambem (lUarda civil (f'ls. 50 v.), Haroldo 

Mattei, (fls. 54), este, funccionario do Banco, foi impedido 

pelo accusado de entrar, embora se declarasse portador de 

correspondencia de responsabilidade para o Banco----------
~ 

-- --Aldebran Alves (fls. 58), bancario, Luiz 

Moura Moraes (rls. 61) bancario, lmnoel de Azevedo Junior, 

(fls. 65) bancaria, e José Cosme Pedroso (f ls. 69) egualmen-

te bancaria. 

são todas testemunhas de accusação, mas, o 

proprio accusado nas suas declaraçÕes não nega este facto 

como se póde ver a fls. 20 v. 

Com o apparecimento do Contador do Banco 

]rocurando ~ôr termo á attitude do accusado e possibilitara_ 

entrada dos demais empregados, é attribuido a Alvaro Cecchi-



no ter tentado aigredir o referido Contador. 

Sobre este facto : 

a testemunha Guilherme Costa (í'ls. 104) diz g_ue "do interior 

do Banco surgiu o Contador cujo nome ouviu dizer ser Geraldo 

Gioiosa, em at titude violenta,nervoso e encolerizado, o g_ual 

gritando avançou em direc~ão de Alvaro Cecchino que se acha

va conversando com alguns oollegas e lhe deu um empurrão e 

nessa occasião Cecchino se achava de costas voltadas para a 

direcção de g_ue veiu o Contador, "que "logo que o Contador 

deu o empurrão em Alvaro Ceochino este virou-se e disse ao 

Contador que não vinba brigar mas pedir justiça". 

No mesmo sentido é o depoimento das teste

munhas Amleto Milano (fls. 106), Antonio Mello Coelho (fls. 

108), Antonio José da Silva (fls. 110), Vicente Pacano (í'ls. 

113) e Re&inaldo Xavier de Carvalho (fls. ), todas teste-

munhas de defesa. 

A testemunha Antonio Soares da Silva (fls. 

49) - ,uarda civil - declara que não viu aggressão nem par

t ida do Contador, nem partida do accusado. 

Diz textualmente, que não "assistiu o Sr. 

Alvaro Cecchino aggredir g_uem g_uer g_ue seja e muito menos o 

Contador do Banco" . 

A testemunha João Lopes (fls. 50 v.) tambem 

(!;Uarda civil
1 

estretanto, affirma g_ue o accusado "indi nou- se 

e avançou em attitude aggressiva". 

A testemunha Haroldo Mattei (fls. 54) func

cionario do Banco, diz g_ue foi solicitado pelo accusado "a 

não entrar para o serviço em signal de protesto contra a 

suspensão do collega ; que viu "g_ue Alvaro Cecchino, que es

t ava na calçada junto ao primeiro degrau de accesso procu

rou avançar aggressivamente contra Gioiosa" . 

No mesmo sentido é o depoimento da teste-

munha .A.ldebran Alves tfls . 5B); g_ue d1z g_ue ''com a interven-



ção do Contador, (o accusado) exaltou-se e assumiu attitude 

aggressiva, óra com :palavras óra com gestos". 

A testemunha Luiz Moura Moraes, (fls. 61) 

tambem confirma que o accusado impedia os companheiros de 

entrar e que notou que "Alvaro Cecchino, com voz calma dizia: 
11

0 que nós queremos é justiça e dirféito". Não viu aggressão; 

nem viu "se Alvaro Cecchino assumiu alguma attitude ~que 

:pudesse ser interpretada como aggressâo". 

A testemunha Manoel de Azevedo Junior (fls. 

65) coní~irma a attitude do accusado, :procurando falar aos 

companheiros e impedi-los de entrar e accrescenta que "nesee 

mesmo instante surgiu por detraz de Alvaro Cecchino, o Conta

dor, estando Cecchino de costas voltadas :para este ultimo; 

que o Contador collocou a mão sobre as costas de Alvaro Cec

chino e como este, como disse, estava de cmstas voltadas :para 

o Contador , talvez este nem sabia que se tratava de Alvaro 

Cecchino, que o Contador afastando-o um pouco, de lado, para 

tomar conhecimento do que se trataya" etc. Em se uida diz 

que Cecchino "agarrou o Contador com violencia :pelo :paletot, 

puxando-o até um ou dois de raus abaixo 11
• 

A testemunha José Cosme Pedroso (fls. 62), 

tambem confirma que o accusado impedia a entrada dos demais 

colle as e diz em se~uida que , 11 ainda quando impedida era a 

entrada de Haroldo Mattei , sur iu :por detraz de Alvaro Cec

chino, o Contador, Geraldo Gioiosa o qual vindo de dentro e 
; ... , ,.,. 

dizendo lo~o "porque nao pode entrar?" collocou amao sobre o 

hombro de Cecchino com o proposito, segundo impressão pessoal 

do depoente , :para afasta-lo e assim deixar livre a entrada;" 

que ouviu o Contador dizer ao guarda lllivil presente: ":prenda 

este homem que está impedindo a entrada dos empregados , eu 

sou o Contador do Banco." Não refere aggressão :por parte do 

accusado. 

ssim, pois, 4 das testemunhas arroladas, as-



sistiram a attitude aggressiva do accusado contra o Contador , 

e, entre ellas, o guarda civil João Lo~es (fls. 50) . 

o que se conclue do exame dos autos e que es

tá ~rovada ~or testemunhas e ~elas ~ro~rias declaraçÕes do 

accusado (fls. 20 v.}, é que este ~rocurou im~edir violenta-
-mente a entrada dos corn~anheiros no trabalho e nao attendeu 

á intervenção do Contador do Banco , no sentido de assegurar 

liberdade aos em~regados . 

Evidentemente tal attitude, constitue acto 

de insubordinacãQ, falta grave, ~essivel de ~ena. 

SF/ 

~ 
{ 

f 7 

, , 

hsta ~rocedente. 
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Minlsterlo do Trabalho, 
lnduatrla e Commercio 

~~~Secção 

C. N. 1'.-25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALH<?~--~i ~ 
Proc.4. 773/35 

ACCORDAO 

19 ....... ~-~---· · 

VISTOS E RELATADOS os autos do processo em 

Que .A1 varo Cecchino reclama contra o Banco Comnercnl do Esta do 

de são l?aulo: 

considerando que a demissão inicialmente impos-

-ta ao reclamante foi convertida em sus:pensao, para o fim ele ser 

instaurado inquerito administrativo, nos tennos do art . 94 do 

regulamento ap:provado pelo decreto nQ 54 , ele 12 de setembro de 

1934; 

Considerando que no dito inquerito foram obser~ 

vadas as formalidades regulamentares; 

Considerando , uanto aos factos referidos nos 

itens 1 a6 da portaria i nicial do inquerito, que estes, dadas as 

circumstancias ern que occorreram e a prova colhida, não configu

ram a :pratica de a c tos reiterados de indisciplina, como bem de

monstra o parecer da Procul~doria; 

Considerando, entretar_to, quanto ao facto occor· 

rido na manhã de IO de abril do corr ente anno , que o mesmo reves 

te a característica de acto gr~ve de insubordina~ão - regulamento 

citado, art . 93, alínea ~' in fine -, confo rme accentua o alludid( 

parecer da Procuradoria; com efreito, está provado pelo de:poimen· 

to de testemunhas, em confronto com o do reclarJante, q,ue este pro· 

curou , naquelle dia, obstar, de modo violento, a entrada de com

panheiros no trabalho e rebelou-se contrd a intervenção do conta

dor do Banco, no sentido de assegurar o ingresso, livre de cons

trangimento, aos empregados; 

Considerando , assim, que o reclamantetornou

se passivel de demissão ; 
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Resolvem os membros da Primeira camara do Con

selho Nacional do Trabalho autorizar o Panco Commercial do Es

tado de São Paulo a demittir Alvaro Cecchino . 

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1935. 

Fui Procurador Geral 

Publicado no "Diario Off:tc~al" em ~o / Xo v~~ /935 . 
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Exmo. Snr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 

, 
l)l , 

I 

por acôrdo, 

Alvaro Cecchino, abaixo assinado, tendo liquidado, 

com o Banco Comercial do Estado de S.Paulo, a ques

tão de que trata o processo n9.4773/35 desse Colendo Conselho, 

vem pelo presente desistir do direito que lhe cabe de embargos 

para o Conselho pleno, requerendo, por isso mesmo, se digne v. 
Excia. mandar archivar o processo referido. 

E. R. M. 

p. deferimento 

Isento de selo ex-vi do Reg.de que trata o Dec. 54, de 12-9-34 . 



INFORMAÇ5Q .. 

ALVARO CECCHINO, desistindo do direito que lhe 

~ssiste, de embargar a decisAo da Egregia Primeir Camara 

deste Conselho, que utorizou o Banco Commercial do Est do 

de ão Paulo a demittil-o de suas funcgões, requer o archiva

mento do respectivo processo, viste en entrado em accdrdo 

com ~uelle Banco. 

Afim de que suba á consider' gio da autoridade 

competente o presente processo, passo o mesmo ás mãos do sr. 

Director dest· Secçlo, par os devidos fihs. 

OAL. ... Rio, 18 de Dezembro d7J..~Al935. 
v1 Q ~ w~ .;;_-l'lf4a«d'~ 

2il official 
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Miniaterio do Trabalho, 
lnduatria e Commercio 

.... ~ ............ Secção 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

P.coc . 4. 77'"' /3o. 

ACCORDÃO 
• 

19 ... 3 • -· 

1 tos e relu· .. · os s autos elo recesso em que 
N ~ 

sao )Ul t1. s : o .Ju.nco Cornmerc .... do :::s t· o de vt.o 1 aUlo e v ro 

de c "' C, .... o e 21 de ue est o ... o consider 

Ot..tubro e 19:;; c.;c r lão )U1)1 •..:a ~o 1 o i ... o Offlt_; al de 2 

de Tovemb o se n ce - J __ o. • .:.do ... roce ente o n ... uer to · dm1 is-

t.:atlvo · nst urado pelo 3 1CO Com erci· "' elo "'stw. o ele SQ.O a.tt}.o 
N 

contra o 'iOtl._ O v~ro Cet;ch 110 , a to r zou o. ae iu<"'ao des-

e do r er· do es ~a'Jelec 1e • o , co1 o curso c;;. 1 1ea e , · lne , 

o nrt . 3 do amcnto r0v do pe o Dec . n~ r,4. , le 197 4 ; 

o lS_<le ando a > J 

N 

'LO e :.Cl • 7 , en .. ue • .U.v·ro .... eccli 

no , J s:s t 1do uo .re to do recurso de 1 11· rgos , GO 1í'or ne llH~ 

fu.c La o Dec . ~ 24. 7t"'4, de 1 24, el!1. v r t-u e ne accordo 1r1 a o 

co o c ' GL.úO evt·- b~l~;:;C1L1ento , pe e o <.rir '1 ' ..... e1 to dos presentes 

· ut o ~ ; 

e sol vem os Iei furos da 1 r E.. r Ct.. 1· ra do Con.;elho 

. Tac or.al do 'l'r;.1 Jalho ul ·r I'Or sentew,a a des ste11c1 a::~resenta

da pelo 1 e 1 eren vG , par C'Ue JI'OÜUZc OS ev:l dOS 6f.L to le 'ti, S, 

are;~ va. c. o- se o ro esso . 
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D~ MJo ~ J\O- ~-~{/ · PESSOAL ~1Íl\ 
São Paulo Banco Commercial do Estado de 

ENDEREÇO TELEGRAPHICO: 

"COMMERCIAL" mr 
CAIXA PO TAL 955 

Prezado senhor, 

~ d%~ .... J~3.. ... ~ .. .... .... g.e.~.~m:Qr.o ..... .. .. ....... ~ /.9. .. ... 3.5 

I 

I llmo .sr .Director Geral da Secretaria 

do Conselho Nacional do Trabalho 

RIO D,!J JANEIRO 

Accusamos recebimento de seu officio 

de 12 do corrente e muito agradecenos a copia authen

ticada do accordão que o acompanhou. 

Com elevada estima e consideração, somos 

de v.s. 
amos .attos . e ob 

BANCO CO~ CIAL DO ~TA.OO D ~ S. PAULO 

Gerente 

,411 ./ 

Mod. 113·10.000-lV.as-A.. T. 
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# 1íi 

!fjfln/ff~J~&~ 

s.Paulo, 30 ~ Março de 1936. 

Il1mo. ar. Director Geral da Secretaria do Con

selho Nacional do Trabalho. 

Rio dà Janeiro 

Accusamos o recebimento de seu otficio n° 1-351, 

de 23 do corrente, e agradecemos a communicação de haver o 

n/ex-tunccionario, sr. Alvaro Cecchino, solicitado o archi

vamento do processo administrativo movido contra o mesmo por 

este Banco. 

Attenciosas saudações. 

BANCO COMMERCIAL D 

Mod. 202-l .ooo-XI-935-A. T. 

Gerente 

Contador 
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