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Diz Theoorito Teixeira de Miranda, bamoario, 

associado do Syndioato Brasileiro de Banoarioe, portador da 

carteira profiseioiiBl sob nunro 28791, seria 2la., com 13 

annos de servi~os prestados ao British Bank of South Amerioe, 

Ltd. ,deata Capital, que tendo s iélo dilope!llados os eeue serdqoaf 

sem jueta oauea, conforma consta de carta Junta (doc. no ll 

vem â presanQ& de V.Exa., para expor e requerer o qae segue, a 

bem de seus direitos. 

fl Sob numero 17.011 j6 existe nesEe Conselho uma recla ... 
.. .. 

~~ao, vinda de s. Paulo do bancaria Pranoieco de Paula Reimao 

Hellmeieter contra o Bank of London & South Amerioa, Ltd., em 
• que, a par de farta e copiosa dooumenta~ao, â qual pedimos .. 

va~i~ para nos reportar, estao sobejamente provados os factos 

que vamos arguir e q111 ee resumem no seEfuinte:-

a.-Todos os negooioa do British Bank of South Ame

rica Ltd. foram tranaferidoe para o Bank of London & south 

America Ltd. que o encampou; 

b.-em oonsequenoia, resulta o direito do reclamante 

de ser tambem traneferido para o quadro do pa seoal do Bank of 

London, em vista de possuir elle o d~eito â estabilidade no 

emprego, par contar mais da doue annos de serviqos. 

Assim, para não se afastar doe dizeres daquella re

clama~ão que ' analoga â do ora reolamaDte, oin~e-se este data 
.. . 

vania, Aq•elles mesmos dizeres, embora nao lhe sendo poseivel 
.. 

apree•ntar e mesma copiosa documenta~ao que a enriquece e malholr 

L~ 
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... 
illustra a questao. 

( f 

Um documento por4m existe naqualle prooeeso, em inglez e datado 

de 9 de Julho de 1936, que vem acompanhado da respectiva tradu-
... 
~ao por traductor publico jur$mantado e que mostra claramente 

' .. tratar-se de uma enoorporaqao do British Bank ao Bank of London 

& South Amerioa, Ltd.-

Eese docu!Dinto foi lido na C amara doe Deputado e em 27 de Fevere i ro 

ultimo pelo enr. deputado Alberto Surek e consta doe ennaes da 

1 
C a~ a, conforme o Diario do Poaer Legislativo de 28 de Fevere iro 

~ que vae anne:xo a esta reclamaQão. (Doo. !1° s.ila.26969 Poder .L ) 

J~ ~do dominio publico e do conbscimento das autori

dades taabalhietas brae1leiras a questão surgida com o recente 

desaparecimento do Britieh Bank of South Americe, Ltd. que ha 

muitos annoe vinha operando nos mercados financeiros do Pais, 

como uma organiea~ão banqueira que 4 da Inglaterra, banco esse 

filiado ao The Anglo South AllB rioan Bank, Ltd. com s4de em 

Londres, conforme os documentos de n• 1 8 10 do processo 17.0llf 36. 

O British, como parte integrante da conetella~eo 

financeira do Anglo South Amerioan, foi sempre na sua pbase de 

vida e de actividades no Brasil, um estabelecimento solido, que 

marchava por um oaminho de franco deeenvolvimanto noe seus 

negocias e suas vantagens e tanto isto ' verdade que os seus 

balan~os aoousaram sempre consideraveie paroellae de lucros 

que permittiam em todos os annos aos seus aocionistas uma re

compensa de gordos dividendos (Doo. n• 8 ennexo 8 esta reclama~ o l 

A terra e 8 gente brasileira .eram sempre dadivosas e 

promissoras e, dahi, não bavar negocio melhor do que o ser 

inglez e accionistae do Britieh. 

Acontece, p~êm, que isto a6 não era bastante, pois 

que o Britiàl, apezar dos seus lucros annuo.ee vultuoeoa, era 

apenas uma parte da constellaqão banqueirista do Anglo South .. 
Amerioan e este ultimo, com as suas outras ramifica~oe e na 

I Inglaterra e em outros paizee {menos o Brasil) ia anno a e.nno 

de mal a peior, aocusando sempre preJuizoe sempre crescentes, 
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.. 
o que obrigava a organisa~ao a entrar no desgaste do rico capit 

dos accionietas. Este facto foi revelando a necessidade cada 

vez meis premnte de se proceder a uma intarvenqão dos poderes 

inglazes da maneira a salvar os acoionietas e tambem o preetigi 
.. 

financeiro das organiea~oee brttannicas. 

Assim 4 que, depois da mui tas tratativas que por forqa 

devem ter aconteàido em Londres, em Junho de 1936 ficou resolvi o 

a formaqão de um "cartal" doe banoos inglazee que at4 então 

operavam na America do Sul, sob a egide do The Bank of Lond~n 

and South America Ltd., por ser este o mais forte e mais desen

volvido nos centros sul- americanos • 
.. 

Ficou resolvido - e disto nao reata a menor duvida que .. 
se procedesse a incorpora~ao do Anglo-south Amsricap e sua .. 
oonstella~ao, pelo The Bank of London, passando essas organiea-

~Õe e inglezae para o dominio e administraqão dÕ London. Toda a 
.. 

imprensa londrina noticiou essa incorpor~ao do Anglo pelo 

London e as ~enoias telagrapbicae tranemittiram a todos os 

quadrautes da terra essa notioia assim tão positiva, at' que 

a imprensa brasileira reproduziu os seguintes telegrammee:-.. 
"Annuncia-se a fusao do Anglo South Amerioan BIJnk oom 

o Bank of London end South Amerioen Ltd. A fusão foi 

assentada pelo Conselho Admjnistrativo do Anglo, o .. 
qual eeolareoeu que, de conformidade com as nep-ociaccoes 

recentemente concluidas o Bank of London South A arican m .. 
Ltd. assuma as responsabilidades das obrigaccoes oon-

trahidas por aquelle estabelecimento de oredi to em 
.. 

ral~ao aos depositarios e outros". 

Outro telegrem~:-

"O Bank of Lon.4on & South Amar ioa a o Anglo South 

Americnn BaDk. Ltd. annunoiam que o accordo provisorio, 

segundo o qual o prime ir o estabeleoime nt o de credito 

f1oar6 enoarrega4o 4oe negooioe 4o ultimo foi ratif1o~~o 

pelos aocionistaa do Anglo South American B:ank Ltd. 

Ficou decidido, na mesma ocoaeião que a trane:feTenoia 
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ser6 realizada a 13 de Agosto vindouro, depois do fechamento 

dos escriptorios do banco absorvido. 
... ... .. 

Ent~emeutes, as transac~oes continuarao normaes sem interrup~ao 

O capital do Bank of London & South Amerioa Ltd. ser6 de •••• 

14.500.000 libras, sendo 4.040.000 renlizadoa a as reeerv~e 
N ,.. 

eo~~erao dois milhoee de libras."• 

Mais outro talegremme: 

"Os aooionietaa do Anglo South Amerioan ~enk approvaram 
.. 

a reeolu~ao pala qual essa estabelecimento bancario 

foi absorvido pelo Bank of London & South Amarioa Ltd •• 
.. 

Sao estes telsgrammas os que constam doe documentos 

de n•e. 12,13,14 a lõ do processo 1'.011-36, nesse Conselho. 
.. ... 

Elles nao dizem outra cousa senoo o eeguinte:-

1• .. Que no di a 1' de Julho ultimo se raalieou uma aseembl~ 

dos aooionistas do Anglo; 

2° - Que a aseembl'a resolveu incorporar o Anglo ao London. 

Ora, dah1 decorrem &uas conclusões logicaa: 

la. - Tendo sido deliberada a inoorpora~ão do Anglo South 

Amarican pelo Lon4on, foi tambem resolvida a inoorpora~ão 

do Bri ti eh Bank pelo os amo banco, vie to como o Bri ti sh 

era filiado ao Anglo, conforma os ducumentoe j4 citados 

de n• l a lO do processo 1,.011·36 

2• -A reeolu~ão da inoorpora~ão tendo sido tomada em eesembl&a 

de aooionistaa dava ter e ido lavrada um acta de incorpora-
... 
~ao, em virtude da tual foi dada a noticia aos jornaea • .. 

Aliaz a inoorporaçao do Anglo e portanto tambem a do 

Bri tish, pelo Lonc1on não ficou apewe ciroumscripta aquella 

reeoluçéo da aseambl4a da Julho ultimo, a isto, por~•• o Londo~ 
... realiaou e primeira prove concreta de inoorpora~ao por alle 

lavada a effeito prova esta qual seja a compra por ella da 

totalidade das ao~õee do Britieh, conforma confirmam as notio s 

telegrapbicae publioalaa na imprensa brasileira da 9 de Julho 

passado, constante do documento de n• 13 do prooasso 17.011-36. 

Firmados todas as bases da inoorpora~ão do ~ritieh 
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pelo London, em Asoeto ultimo foi dado inicio e essa trabàlho 
• ae traneferemia para o noma e direo~eo do London de tudo 

equtl1o qm no Brasil o onati tuio. pe trimonio, negooioe, direit o , 
• obriga~oes, ato. do antigo Britieh que vinba de desappereoer. 

Assim 4 que a gere:noia das cliversas agenoias do Britisb 

• passou a receber ordens nao ueis dos seus antigos direotores, 

u:es, sim ela genncia do Lonclon. 

o Bri tia h e o Lonao n simul taneemante iniciaram a reme 1 a 

de suas cartas oiroulares a todos os antilfl s clientes elo Btit i 

• diza ndo q 1a o London havia "adquirido as ao~oe s elo Brit isb" e 

que por isto - em oonsegeenoia disto - este ultimo estabeleci to 
• entravn em liqu14a~ao voluntar1a, oonfotme os exemplares de 

• ditas oiroulares que vao 8nnexae, como documentos de n°s. 16 8 

• 23 daqae1l.e processo, e nasta reo1amaçao sob numeres 9, 10, 11, 

12, 13 • 14. 

Ahi est4 uma prova evidente inque stionavel pela qual 
... 

eao as proprias gerencias dos dois Bancos que confessam aos 
• seus olient as que o Lond.-:>n adquiriu ae aoçoe.a do Bri tish, con-

firmando assim as noticias anteriores da assembl'a em que ficou 

deliberada a inoorpora~ão deste Banm ao London • 
• Depois dessa oommunioa~ae, o London iniciou a trane-

ferencia de saldos dos clientes, doe livros elo British para 

os seus proprios livros, pois nem era uilll traneferenoia de um 

as tabele oimen 1z) para outro, porque o proprio London (não obatant • 

ter a sua e'de propria) ~asou a funooiomr tambem na a4de do 

antigo Britiab, conforme provam os documentos de n°s. 24,25,26 

e 27 daquelle processo e na ate sob n°s. 15 e 16. 

Não parou 8h1, ainda, a prova da inoorpora~ão do 

Brit i àl pelo Londo n. 

Diversos funooionarioe do antigo Britiah • que anterir r

mente eram autorisados 8 assignar pelo Britisb B8nk of Soutb 

Ame rica - passaram a asaigDa r pape 1s autorisadamante, em nome 

do Bank of Lonckln, como se prova pelos doculDintoe no processe 

17.011·36, n°s 28, 29, 30 e 31 em que o contador • o caixa que 
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eram do British, essignam pelo London. 

E não 4 B)rrB'Dte isto, no dia 14 da Agosto ultimo, era 

o proprio gerente do London que e sorevia uma oarta aos demais 

estabeleo imanto e da oi dada, communioliDdo que "as pa ssoes ta 

aotualmaDta aaaignam pelo The Bri ti ah Bank o f south Ame ri oe 

Ltd. estão provieor1amen ta autorieadae a aesier por esta 

111&9" ( o JQD~Il• 

Tambam os talões da ohequss do antigo British passnr~m 

a ser aproveitados pelo London, sendo que este ultimo meDiou 

oarimbar o seu noma sobra o noDB do antiso benoo que alla 

incorporara. V1~a-ee o dooumanto no 32 do processo 17.011·36. 

Em Bantoa feohou-ee o edifioio do British e todos 

os seus funooionarioe transferiram-se para o predio do Bank of 

Lomon, onde continuaram a trabalhar. Em s. Paulo • neste 

Capital d6-se o DB ano. 

As oorre sp ond an oia s oba gadaa de LonA re s fazem ver q e 

o Benk of London usa sobre as etiquetes do Briti sh o seu proprijo 

carimbo oom a denominaryão "antigo Britiah Benk". 

Jão obstante, pois, toda esta proVll vehemente e 

muitas outras provas qna serão produsi4Bs opportunameDta, o 

Banco incorporador • o Bank of London - por seus dirig&Dtas 

eefor"am-ea por provar que o London nada tem a ver oom o 

"' Britieh, se11do este que resolveu entrar em liquidaryao "volunta ia". 

Nade mais malicioso e invaridioo doqu. essa fei~ão 

que o Lon4on quer emprestar a inoorpora~ão do British por elle 

feita a a qual ella mesmo quer maeoarar, dissimular, inoobrir 

para fugir eorrateiramanta ao seu oompromiaso indeolinaval da 

manter a estabilidade de todo o antigo pessoal do Britieh e, 

portanto, tambem do 6ra reol&DIIDta, oonfora praoaitda a lei 

federal n° 64, de 12 de Setembro de 1934, no seu srta 92 que 

diz te:xtualanta: 

".bt• 92- A liqu14aryão de um eetabeleoimanto por 

moti~ do seu enoerrématto definitivo, extingue 

o direito de effeotividada assegurado aos seus 



... 
emprega4oa, D80 se oonsideraD!o, porem, como tal e 

... 
ext1nsao de filiaea, agenoi eta, e servi)OS bancarioa 

annexoa, nem a a1 mple a tranafe rena ia de propriedade 

do estabelecimento." 

_,_ 

Para fugir a esse cryatalino texto d8 lei, o London 
... ... 

anda allegando alhures que neo existe inoorpora~eo e que elle 

nada tem a ver oom os empregados c1o Brtish, porqUI este ' que 

est4 se liquidando por ai ma sno e por sua propria vontade. 

Ora, 4 muito faoil provar-se que o qw se dá 4 apenas 
\ 

... 
uma liquida~ao de uma dependencia do London, isto 4 de alguas 

agemias suas, onde passou a haver dualidade de agemias. 

Pelo que eat' exposto aoima, já se vim que a inoorpor -
... 
~ao existe que, em virtude della , o Londo n e o Bri ti Eh pe ssaram 

a ser um a6 estabeleoimanto, uma sooiedade anonyma, sob e deno-

mina~ão de "The Bank of Lo~on & South ~rica, Ltd." e que, 

porpor isto !IIIBDO, o London tomou conta das agencias do 

• Isto feito, iniciou-se a liqui4açao das antigaa .. ... 
aganaias do Britiah pelo Lonc1on e ten1D nao tem e nao tinha 

• o caracter de uma pura, simples e voluntaria liquida~ao do .. 
Brit ish como 8) oiedade anonyme autonoma, q m o London, nao oon-

.., 
siderou nadesaario oumjrir as diapos1~oes das leis Cornmeroiaee 

• sobre a liqu14a~ao. 

Os negooioa das entigaa agenoias do Briti Eil estavam 

sendo liquidado& e transferic1o e para ae antigas agenoias do 

Landon, doede lZ de Agoeto ultimo, aem qae houvesse 11qu1daDto, 

ou proouradores seus bastaDtes. Era o proprio gerente quem 
... 

fazia a"l1qu1da~ao". 

No dia 14 de Agosto era o gerente do Brit ish .. o 
... 

proprio gerente a nao o liquidente como devia ser - quam 

requeria e o:tfioiava á Recebedoria de Rendas Inte mas, á Junta 

OolDliB roial, ato. oommunioendo e "liquidafiãon e solioi taDlo 
• annota~ao no registro, etc. 

Someate no dio 4 da Setembro, isto 4, 20 dias 

depois de iniciada a "liquide~ão" 4 qua apparecerem em acena 
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dois funooionerios do London, Mr. Harding e Mr. Mellet,dizendo

se procuradores do "liquidante" em s. Paulo, e aqui os snr. 

c. H. Sharp e C.~.P. Trapaut,e, então requereram equelles rrs amos 
.. . 

orgaos e repartiCiOie, confirmando os requerimantoe do antigo 

gerente do British e Juntamo uma aota de essembl6e de "liquida~ .. 
~ao do mesmo BritiBb (Doc. nos. 33 e 34 do processo 17.011-36. 

Essa aota f ornece elem-.tos interessentissimos, oonfor-

me se vi pelo dooumaDto no 36, do processo 17.011-36, pois que 

ella diz que a as sembl'e se realizou no dia 13 de Agosto, ~me 

somente em 23 de Setembro • isto 4, 41 die s depois - ' q UB elle ~oi 

legalisada no oonaultlli ore.sila n-o em IDmres para produzir anr 
eff eitos no Brasil. 

Não obstante isto, a "liqu ida~ão" 31 se processava 

havia 41 dias. 

Por conta e ordem de quem? 

Dos eocionistes em assembl4e? wão, mão bevia ainda 

• um doouDl:lnto lagal eutorillll\do esse li,quiaaçeo no Brasil. :! 

que e liqu14a«ião era e 4 dirigida pelo London, como incorporador 

do Bri tia h, e oo mo DE teria de e ua unio a e e:xclus1 v a eaonomia 

propria. Beta 4 a exclusiva e absoluta verde~e. 

! ~~ se notar ainda mais o seguinte:-

0 Britiah não se liquido como sociedade anonyma eu-

tonome e, sim, como ume incorporada ao London, porque se assim 

não fosse, isto 4; se o British' estivesse em liquidação como 
, 

sociedade autonoma. elle teria de processar essa liquidaccao de 

accordo oom os decretos federaes n°e. 19.634, de 28/1/9'61 e 

19.478 de 12.12.930, espeoiaes para Banoos.-

0 art• 4 do decreto 19.634, diz:-

Art• - A liqu ida«ião( de um bamo) se proceder', na 

sue primeira phase, sob a direcçio do delegado do Go-

verno, auxiliado pelos dtreotoree ou administradores do esta• 

belecia nto e liquidar. Paragrapho Unico- Bete dele-

ga4o ser& 4e livre nomeaç;o e 4emissÕo 40 Minietro 

de FazeDla que lhe poder' dar iDStruoçÕe e espeoiaes 
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e lha fixar4 honorarios 4s expensas do establecimanto". 

Ore, qual o representante do Governo que está diri-

gi:alo 8 liquida~ão do Brit ieb? lanhum. 

t porque 8 liquida<ião c§ reeul1!1 nte da inoorpor aqão 

isto 4, ella 4 uma medida posterior a incorpOl8Qão e por isto 

JI8smo o qae se verifica 4 ua liquida<ião de dependenoies ou 

agencies e eerviQOB annexoe do London - incorporador- e que de 

acoordo com o art• 92 de lei 64, não attinge o direito de esta

bilidade doe em~egadoa. 

Bo "Annuario do Commarcio Jnglo-Sud Americeno"(The 

Britieh South Amerioen Trade Aanual) 1930-1931) editado por 

À• H. Godwin, em Londres, encontramos o seguinte topico a fls. 

31, essignado pelo Snr. Robert John Hose, director do Britieh 

Bnnk of South Amerioe, Ltd, que para equi tranlademos, efim 

de que se veja q~ os intuitos do Britiah eram, claramente de 

fundir-se com o London, realizando-se por4m a incorpora<ião, 

porque esta especia de negocio are mnis oommoda pera apparentar .. . 
a liquid&Q&O, q ~ se pretende fazer. 

# 

E o seguinte:-

"Segu.tndo um processo de fuaãc come 1:5 tto 

pouco depois de terminar a Guerra Europeia,ee 

"' cinco ina ti tuiccoe s independente e que tinhnm 

anteriorne nta repreeentado o commer cio ba.ncario 

britannico ne Amerioa do Sul concentraram-se 

em dois grupos prinoiples, um doe quaes 4 c cne

tituido pelo Bank of London & South Amerioa, 

formado pela fusão em Dezembro de 1923 do Lon

don & River Plate Bank e do London 8c Bra&ilian 

Bank. 

O outro grupo consista no Anglo-south Amer1cen 

"' Bank e soos inetitui<ioes affil1adaa, o Brit1sh 

Bank of South Jmarica e o Commercial Bank of 

Spanisb Amerioa. Todos estes Bancos se acham 

actualmanta representados em todas as cidades 

. ;~ 
' 1 
I 
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principies desde o Kexioo ao Cabo Horn, e 

constituem o grupo de uma nacionalidade qua 

l'D8ie 1mportami a e m1s influeno1 e tem no 

Continente." 

-~----~--------~-
Snr. Pres1dent e do Conselho lao1onal do Trabalho:

O abai:xo-assignado, Thaocrito Teixeim de Miranda, 

funoo1ona:rio do antigo Brit 1sh Benk of South J.merica, Ltd., 

!que vinha trabalhanlo ha 13 annos naquella estabelecimento, 

recebeu em data de 27 de Fevereiro ultimo a l!ala diepenea do 

trabalho por oo.rta. .. 
Pelas allagalioes cpe a1cme foram expostas, e pelo 

seu tempo de servi!iO que garaDte a effeot1vidade no emprego, o 

6ra reolaurut e tem o seu dire 1to 6 estabilidade de acc8rdo com 

o que estabela o e a lei n• 54, no seu art• 89, e stàbilidade esse 

que deve ser garantida pelo The Bank of London & South Ameriaa, 

Ltd., 6ra reclamado na oonformi clade do q a\ dispÕe o arta 92 da 

referida lei. 

"' Na verdade cabe ao London essa obrjga!iao nEt garantia 

da estabilidade do reolanante porque elle 4 o Banoo incorpora do 

do Bri tish e a se 1m como os d ir e it Cll e patrimonios de e te cabem .. .. 
ao Reclamado, tambem as obrigaccoe s lbe eao devi das. .. 

Acontece que o London procure lanliar oonfueao ~o caso 
.. 

da inoorpor a~ao, preparanao ardis, para fugir e.o oumprimaDto da 

lei. 

Mas toda a oonoieno1a moione.l est' .16 mobilisade con ... 

tre essa burla do banco extrangei ro, que e en &, de um peiz que 

se vanglorie de ser severo oumpridor das leis, elle reclamado, 

procura fugi r As determinaccõe s da lei braaileim, proourftnc1o 

laser assim centenas de trabalhadores, brasileiros, entre oe 

quaes estA o 6ra reolamente. Tambem da tribuna da Camara Fe~e r ' 

brilhantes deputados, como os Snrs. Alberto Surek, Carlos de 

Moraes Andrade e Arthur da Rocha mostraram A Natio ~ a injusti~a 

que o London quer perpetrar. (Does. n•e. 2,3,4,6 e 6. 
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O reclamante abaixo aaaignado, que • ay.ndioalisado e 

portador da Carteira Profissional no 28.791 - seria 2la.- não 

p64.e conformar-se com o não reconhecimento de seu direito tão 

oryetallinamsnte garantido em lei, por parte do Bank of London. 
, 
A vista do exposto, requer a T.Excia. se digne 

a presente queixa e rm.ndar autual-a, intimmc1o-se o Banoo raola 

(agencia de ata Capital), proseguin4o-se nos demais termos do 

processo, para afinal provado bastante, se 3a o Ban<X) Reclamado 

condamnado a mntar a estabilidade do Raclamant a, ao pe.gamsnto 
... 

de custas e maia pronunoiafiO& a da dira11J), tudo nos termos a 

penas das leia em geral e da Lei No. 54 em partiouler. 

o reclarmnte protesta por todos os generoe da prova 

permittidas em direito, espcial1111nte depoimantos de testemunha , 

documentos, vistorias 3udio1Bes, precatorJ.as, depoimento paseoa 

do Reclamado, sob pena de confesso. 

Por ser da direito, 

N. termos, 
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Rua Buenos Aires n. 47 TABELLIÁO 

RIO DE ~ANEIRO 

Telephone 28-2588 

" 

The British Bank ot south America Ltd . In Liqu1dat1on. Rua 

da A+fandega, vinte e tres a vinte e sete . Postal Address: 

•caixa do Correio, trezentos e vinte e quatro~ R1o de Janei

ro . vinte e sete de Fevereiro de mil ~ovecentos e trinta e 

sete . Illmo . snr . Theocrito Teixeira de Mi~:anda, a/c . Th.e Bri

tish Bank or south America Ltd . , em Liquidação, Rio de Janei

ro . Amigo e Snr . Devido á c1rcumstancia de ter entrado em Li~ 

ouidação The Eritish Bank ot south America Ltmited, vemo-nos 

na contingencia de ir dispensando os seus tunccionarios de 

accordo com as necessidades da mesma liquidação, e nestas cop

diçÕes, lamentamos ser obrigados a dispensar os vossos servi~ 

ços nesta data, autorisando-vos a receber na nossa caixa, al~m 

do vosso ordenado vencido até a presente data, aais um mez , 

e mais a indamnisação de Rs . sete contos e oitocentos mil re~s. 

(sete contos e oitocentos mil reis) a que tendes direito, no~ 

ter.mos da lei numero. sessenta e dois de cinco de Junho de mi~ 

novecentos e trinta e cinco . somos, com estima e consideraçãp, 

de v. s . Amos . Obros . (aa,( A. H. Sharp . - c . L. p . Trapaud . 

P•P• Linuidante.- Rec~nheço as firmas A. H. Sharp e c. L. P. 
Traoaud. Rio de Janeiro, dezeseis de Março de mil novecentos 

e trinta e sete. Em testemunho (Signal Publico) da verdade . 

Luiz Cavalcanti Filho. (Carimbo respectivo) . -.-.--.-.-.-.- • 

. -.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.- .-.-.- --.NADA ma1s se 
continha em o transcripto documento que me toi apresentado e 

que a pedido do apresentante pa~a aqui, bem e fiêlmênte fiz 
passar para publica for.ma do proprio original ao oual me re-
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reporto, que vae ser entregue ao mesmo apresentante juntame -

te com esta depois de conferida e em tudo achada certa. Rio 

de Janeiro, 

sete. E eu, 

• 
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DISCURSO 
PRONUNCIADO PELO DEPUTADO 

ALBERTO SUREK NA CAMARA 

DOS DEPUTADOS EM 16 DE 

SETEMBRO DE 1936. 

(DIAR/0 DO PODBR LBOISLATIVO DE 17 
DE SBTeMBRO DB 1936). 

1936 



l Discurso pronunciado pelo Deputado 
Alberto Surek na Camara dos 

Deputados em 16 de 
Setembro de 1936. 

(Dlario do Poder Legislativo de 17 
de Setembro de 1936). 

Sr. Presidente, sinto-me no dever de occupar a 
tribuna, em defesa dos interesses daquelles que repre
sento nesta Casa, e o faço, na ausencia e na impos
sibilidade de quem, no dia de hoje, por certo, tomaria 
essa defesa dos bancarios - o nosso extincto collega 
Sr. Adalberto Camargo - a cuja memoria rendo as 
minhas homenagens por ter sabido interpretar o pen
sarnento da classe . 

.Ha tempo, foram requeridas informações ao Sr. 
Ministro da Fazenda, relativamente á liquidação de 
um estabelecimento bancario desta praça. e que aqui 
funccionava. ha cerca de 70 a.nnos. Por deliberação 
dos capitalistas inglezes, esse banco foi incorporw!,o a, 
Ql\trQ grande estaJlW,eciment '4.Aille iguâííDente funcc1o
na., ha longos a.nnos, em nosso paiz. 

O S:a. DINIZ JUNioR - V. Ex. vae dar as razões 
da incorporação ? 

- Devo trazer á Camara informações precisas 
de como se vem processando a incorporação, votada 
em duas assembléas do Anglo South America.n Bank 
e do London Bank, em Londres, e, posteriormente, 
em assembléa tambem realizada. em Londres dos a.c
cionistas do British Ba~ue outra coisa não é, se.
não um banco que 'êsta tgura.ndo, a perto ae 12 
annos, no a§CIVó dó Anglo ~· 
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Foi precisamente em 1928 que este ultimo bane() 
adquiriu 90 % das acções do British Bank e, conse
quentemente, esse grande estabelecimento figttrava 
no aetivo daquelle BaJWo ora incorporado ao London 
Bank. 

E', precisamente, o assumpto que deseio trazer 
ao conhecimento da Casa, pois percebo uma segun
da intençAo, conforme o demonstram os actos até 
&qui praticados, da parte do banco incorporador, no 
sentido nAo só de burlar a nossa legislaçAo social 
trabalhista, mas o proprio fisco. Assim falo porque 
tenho documentação farta de que, no caso, não se 
trata de uma liqp.idacão. e sim. ele u~a Jlerfeita In; 
co}lãração, conforme noticiam os propr1os j ornaes de 
Lon res. 

o elt. DINIZ .JUNIOR - Em consequencia., se me 
não engano, de negooios desastrosos levados a efteito 
no Chile. 

- Lembra o nobre Deputado muito bem. Ia mes
mo, explicar á Camara as causas que levaram os bri 
tannicos a effectivar a referida incorpora.ç&o, que ou
tra coisa não visa .senAo salvar o credito inglez. 

Em 1929, o Anglo South Ba.nk, que mantém fi
liaes na America do Sul, e que era considerado um 
banco propriamente da America, realizou vultosos ne· 
gocios no Chile. No Brasil, devido a conveniencias 
communs de negocios, p e h Hioo fi~umya. com a 
nQIWt de B · i nk. E' forçoso confessar, ent• 
tanto, que o British Bank era um dos estabelecimen
tos mais prosperos do nosso Paiz, como o demons
tram, por exemplo os pagamentos que o mesmo ef
fectuara de impostos sobre a renda, em annos con
sectttivos, no montante de 50 contos annuaes. Tra
ta-se, conseguintemente, de um banco solido e que 
poderia manter, incorporando-o, o actual London Bank. 

Fazia eu referencia aos negocios realizados pelo 
South Bank no Chile e ao fracasso dessas operações. 

l 
. L.t,. 

5 -

Preciso explicar tambem, as razões que levaram os 
inglezes do London Bank a incorporar o Anglo South 
Bank e consequentemente o British Bank. 

Como já a.ccentuei, em 1929, o Anglo-South Bank 
teve enormes prejuízos que se elevaram a cerca de 
oito milhões e meio de libras. Mediante accordo, en
j;re varios bancos de Londres, foi fornecido o dinheiro 
necessario para evitar que o banco se declarasse em 
fallencia. As demais agencias da America do Sul, com 
os lucros que auferiam, de"Yiam fazer face aos prejuí
zos advindos dos máos negocios realizados pelo banco, 
no Chile, e o que é peor, lançando mão de economias 
nossas porque o British Bank era um estabelecimento 
brasileiro. 

O SR DINIZ JUNIOR- Exactamente. 
- O nobre Deputado, Sr. Diniz .Junior, á. vista 

desses factos, teve mesmo opportunidade de . apresen
tar utn projecto a esta Casa, no sentido de ser 
regul.amentada a nacionalizaçAo progressiva dos ban
cos, o que é uma necessidade, conforme vou demons
trar com a ligeira explicaçAo que ora faço, visando 
a defesa de 517 bancarios que, de uma hora para 
outra, estarão sujeitos a perder todas aquellas rega
lias que nos foram proporcionadas pela Revoluç&o de 
1950. Em verdade, nós, trabalhadores, confessamos 
que a nossa legislaçAo social trabalhista é ampla, a 
nossa Constituiçao é avançada, não resta a menor du
vftia; é~ porém, necessario que se ~.~?__Eram os disE,<!;, 
sitivos mscr1ptõs nessas "leiã, par~ue o trabãlhâdõr 
fique t ranqu1Jlo, ni õ' por~ iõí üma promessa, 
cumprida porque estâ consigli'ããã em eis, conHl tâtn
béM pm:qttl5 se rei eM Jtís!ãíriehté ~ esta finu!li:4m' que 
se acha em jogo, como em jogo está toda a legisla
çAo nesse sentido. 

Eis o motivo que me traz á tribuna, na defesa 
dos interesses dos bancarios, interesses assegurados 
por uma legislação, tendo o Conselho N aciona.l do 
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Trabalho dado soluçao, em casos identicos, inteiramen
te a favor dos empregados, reconhecendo-lhes a esta
bilidade em toda a sua plenitude. 

O SB. DINIZ JUNIOR- Legislaçl.o que permittiu 
ficasse o nosso proletapado á margem das cogitaçôes 
dos extremistas. 

- Diz V. Ex. muito bem. Desde que tal leg:sla·1. 
ça.o seja extendida a todos os trabalhadores e obser
vada, é certo que os "ismos" ficarA<> afastados. Não 
necessitaremos, para tanto, ter outra preoccupação 
senão a de ver cumprida essa legislação, para tran
quilidade da família prolataria brasileira. 

O meio adoptado pelos accionistas do London 
Bank e do Anglo South se resume nas n<.ticias publi
cadas em Londres. 

Muito a proposito, temos em mãos o "Financiai 
Times", de julho ultimo, quando as duas assem~léas 
dos dois importantes. bancos britannicos resolveram 
incorporar o activo do London Bank e, consequente
mente, o desapparecimento do Anglo South e t~· inoe.
l!.oraca.o do British Bank de noasa praça... porque com 
esse nome é que figura, por assim convir aos accio
nista.s britannicos. 

A situa.cAo, na Inglaterra, foi bem diversa para 
os empregados bancarios, porque elles estão assegura
dos por outra forma : desde que ficam descollooados, 
rec~ pela verba doe "sem trabalho''. 

Entre nós, a legisl~Ao garante a e~bilidade.~A 
situação terá de ser r:ãSolvidaPo'r maneira W.versa. 

Na Argentina e nos outros paizes da America 
do Sul, onde o Anglo South mantinha suas agencias, 
o assumpto foi solucionado facilmente, pois é certo 
que nesses paizes o bancario não goza das regalias 
dQS bancarios brasileiros. 

Assim foi facil para o London Bank : sybstitu~ 
apenas a placa do Anglo Souiili, liquidando o as- .
sumpto. 
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No Brasil, tiveram que usar outros meios, outros 
caminhos, procurando não só lesar o fisco. como, tam-
bem., burlar a legislação social trabalbist'}. . 

O SB. DINIZ JUNIOB- Essa burla do fisco, no 
Brasil, é possível até em mataria de serviços publicos. 

- Digo assim porque foram realizadas em Lon
fues duas assembléas, em julho de 1956, e, só poste
riormente, quando se aperceberam que a nossa legis
laça.o garantia mais alguma coisa e que a incorpo
ração trazia onus, elles procuraram, numa das salas 
do Anglo South, realizar uma assembléa dos accio
nistas do British Bank. 

Trago a traducção dos trechos que interessam di
rectamente ao caso dos dois bancos. A' pagina 6 do 
Financial Times, lê-se o seguinte : 

"Subsequentemente ao fechamento dos negocios no 
dia treze de agosto proximo futuro o Bank of London 
and South America Limited assumirá formalmente a 
direcção dos negocios do Anglo-South American Bank 
Limited. Os accionistas das duas instituições, dando nas 
assembléas de hontem sua approvaçlo á transMção 
concluida pelas respectivas directorias, adoptaram inne
gavelmente uma orientaçAo judiciosa''. 

A' pagina 10, accrescenta o mesmo jornal: 

"A direcçlo dos negocios do Anglo-South Ameri
can Bank Limited foi hontem votada em assembléa 
extraordinaria de accionista~ daquelle Banco em Sou
thern House. A resolução foi approvada por uma esma
gadora maioria que sanccionou as transacçôe~J realizadas 
para esse fim. Em virtude do accordo o Bank of London 
& South America Limited assume o passivo da Compa
nhia, inclusive os depositos''. 

O SB. ABILio DE Assis - A proposito da referen
cia que o illustre collega acaba de fazer, pediria per
missã.o para ler o telegramma por mim recebido da 
Bahia. Esse telegramma, que foi publicado na "Tarde", 
da capital bahiana, em sua ediçl.o de 14 do mez findo, 
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assim está redigido: "Deputado Abilio Assis. Rio. 
Pedimos interessar junto Sr. Ministro Trabalho defesa 
bancarios British Bank contra qualquer investida na 
sua supposta liquidação pois seus negocios vão tendo 
continuação normal sob nome London Bank. Sauda
ções. Syndicato Bancados Pereira''. Do entendimento 
havido com o Sr. Ministro do Traba.J.ho, resultou quEJ_ 
o Syndicato dos Bancarios da Bahia faria uma repre
sentação de defesa. de seus direitos junto á Inspecto
ria Regional, desse Estado. Passo ás mãos do illustre 
orador a acta da sessão realizada por aquelle Syndi
cato. Verifica-se que os bancos- o liquidante e o que 
lhe incorporou ó patrimonio- o que querem é atirar 
os trabalhadores na sargeta, na vala commum. E' 
contra isso que nos insurgimos. Deve ser esse o cele
bre capital, referido pelo Sr. Alberto Alvares, e que 
vem para o BraRil criar a desharmonia e estabelecer 
a desordem entre as classes, fazendo nascer o extre
mismo. 

- No que concerne ao telegramma recebido pelo 
nobre collega deputado Abilio de Assis, tenho a dizer 
que o British Bank conta em nosso paiz seis filiaes, 
localizadas em Porto Alegre, Santos, ~ão · Paulo, Ba
hia, Pernambuco e Capital Federal. Quanto a ~ão 
Paulo, tambem recebi um telegramma do Syndicato 
dos Bancarios deqsa capital, relatando que os func
cionarios do British Bank, reunidos em assembléa 
geral, reclamaram contra a pseudo-liquidação daqu~e 
banco. E' do seguinte teor o telegramma: 

"Deputado Alberto Surek. Cnmara Deputados. Rio. 
- Funccionarios British Bank São Paulo reunidos quasi 
totalidade Syndicato, <>onfi~m vo~Fa lleçâo parlamento 
defesa seus direitos ameaçados.- Pela Junta Governa
tiva, Domingos Víotti, secretario geral". 

Por intermedio do SyndiÕato Brasileiro dos Ban
carios, têm-se dado os passos indispensaveis para a 
soluçao do caso. A Junta Governativa desse syndicailo 
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procurou ter um entendimento com os actuaes admi
nistradores do London Bank; e tambem interveio 
junto ao Sr. Ministro do Trabalho, enviando-lhe longo 
memorial, de cujos termos dentro em pouco darei 
conhecimento á Oamara. 

E' verdade que, até agora, os administradores do 
ILondon Bank não tiveram uma só palavra capaz de 
tranquilizar os empregados do British Bank. E' certo 
que têm procurado liquidar todos os negocias, como 
poderei provar com os balancetes publicados, relativos 
aos mezes de junho e agosto, ultimos. Quero ler, 
apenas, a parte que se refere aos activo e passivo 
nas principaes rubricas daquelle banco. O British 
Bank, em 60 de junho de 1986, tinha em deposito 
-cerca de 61 mil contos, em letras descontadas nove 
mil contos, e em emprestimos, em conta corrente, 66 
mil contos, tudo em cifras redondas, conforme a pu
blicaçli<> do "Diario Official". Em 61 de agosto (pu
blicação de 8 de Setembro), verificamos que o British 
Bank só tem 19.000 contos em deposito, que a rubrica 
de letras descontadas ficou reduzida a 6.869 contos e 
os eruprestimos em conta. corrente a 16.000 contos. 

O SR. DINIZ Ju:moR- Veja V. Exa. como é facil 
fazer essa transformação, transportar esses depositos 
de um para outro Banco. Como a operação se torna 
"Suave ! NliO ha choques.. Só quando se trata de me
dida em sentido geral é que toda gente encontra 
-ndes difficuldades e riscos para o credito geral... 
Entretanto~ os proprios bancos ws dão o exemplo. 

- V. Exa. tem toda a razão, porque o dispositivo 
que manda nacionalizar progressivamente os bancos 
é dispositivo que se impõe á economia do paiz 

O SR. DINiz JUNIOR - Evidentemente. 
- E' certo que, do Brasil~ tem sido exportado 

milhões e milhões de esterlinos; em dividendos, com 
prejuízo da nossa e<?onomia E', portanto, nosso dever 
procurar uma forma de fazer que essa naciona.li~ayAo 
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se realize de facto e não .fique para a eternidade. 
Affirmo e comprovo, com as palavras que venno pro• 
ferindo, não ser -a nacionalizaça.o dos bancos-, proble
ma que não se possa resolver, que nAo se possa adap
tar ao nosso povo. Vejo com que facilidade o inglez 
consegue diminuir um activo vultoso, quando é certo 
que os clientes não pagaram no guichet as alludidas 
importa.ncias e que os recebimentos e emprestimos fo
ram transferidos para a carteira do London Bank, 
porquanto a este convinha manter a boa clientela do 
British Bank. 

Procuraram, apenas,· dar uma forma de liquidação, 
afim de que somente nós, os empregados, não tivesse
mos a estabilidade assegurada, a qual, alias, será 
assegurada, porque o Conselho Nacional do Trabalho 
nos tem reconhecido tal direito em todos os casos. 
Estou certo de que havemos de ganhar mais esta par
tida, porque ella é nossa reconhecidamente; está ga
rantida por leis e decisões dos tribunaes. 

Na verdade, porem, os administradores do London 
Bank não disseram ainda qual é a situaçAo dos em
pregados; apenas promettem vagamente aproveitar 
aquelles que puderem, sendo os demais pagos de accor
do com a lei. Isto é muito vago. 

O SR. ABILIO DE Assis - O nobre Deputado, com 
a experiencia que tem, sabe que a administração da
quelle Banco espera a lição que os máos brasileiros 
por certo lhe ensinarão, afim de burlar as nossas leis. 

O SR. Dm1z JUNIOR- Com pareceres bem pagos. 
- Em materia de pareceres, é de esperar que 

· ~ uns sejam a f$~.e QJJt.rpa oon.t;ra ; mas estou certo 
de que lt<>Õos os bons brasileiros que ~rocurem inter
pretar os dispos1.!!!9! da nossa legisl!ÇAo sobre o as
-snmpto estarão ao lado dos empregados, reconhecen
do-lhes a estabilid~ 

Devo, ainda a proposito, ponderar que a admi
nistração do London Bank até agora não teve uma -

-
1 
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palavra que tranquilisasse os 317 empregadas do 
British Bank. Foi muito vaga . a promessa feita, de 
que alguns serão aproveitados e outros, em grande 
numero, serão dispensados, convindo notar que os que 
tiverem mais de trinta annos de idade difficilmente 
conseguirAo encontrar oollooaçAo em outros Bancos, 
ta.es estabelecimentos, em geral, não admittem em
pregados que tenham excedido esta idade. 

E' natural, pois, que se reconheçam os direitos 
adquiridos pelos empregados do British Bank, de se
rem incorporados ao pessoal do London Bank. E' 
sabido que o London Bank incorporou o activo e pas
sivo do British --:Bank= 

O SR. DINIZ JuNioR- Quem ficou com as vanta
gens fique com os onus. 

- ... e o ~soal deste ultimo representa, incon
testavelmente, uma partícula do seu passivo. 

Nessas condições o incorporador tem de arcar não 
somente com os proveitos, mas tam bem com os pre
juizos, como a lei determina. 

O SR. ARTHUR RocHA - Deve dar-se o aproveita
mento de todos os empregados. Não ha raz§.o para 
dispensa. 

- Convem, todavia, lembrar que, mesmo apro
veitado, o pessoal do British Bank ainda corre perigo 
na sua estabilidade, porque como os nobres collegas 
sabem, os bancarios só si to:rnam e:ffectivos depois de 
do'h annos de serviço no estabelecimento. Ora, admit
tidos no London Bank como novos empregados, ao 
fim de seis mezes, e terminados os oontractos, pode
rão elles ser demittidos. 

Sei, Sr. Presidente que a intenção do London 
Bank é a de não reconhecer os direitos adquiridos no 
British Bank, o que não se justifica, de vez que, ten
do assumido o activo e · o desse .est.abeleci
m~ 1Yie cumpre, co orme accentuei ha pouco, 
incorporar aos seu quadros de auxiliares, os 317 ban-
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carios que gastaram a melhor parte da sua vida no 
trabalho para o progresso do patrimonio do Banco 
encampado, cuja situ.açlo era das mais prosperas, 
como o prova o facto de ha cinco annos vir elle pa
gando, segundo já declarei, imposto sobre a renda na 
base de cincoenta co.ntos annuaes. 

O Sa. ARTHUB DA RocHA - E' a solução. Se ~ 
London Bank ficou com o British, parece justo que 
os empregados deste ultimo tenham os seus logares 
garantidos. Devo accrescentar, para conhecimento da 
Camara, que as attitudes dos inglezes, no Brasil, tem 
sido sempre assim. A maioria dos seus empregados, 
conforme as nossas leis determinam, fazem contractos 
por seis mezes. Dessa maneira, não só se furta. á con- ~ 
cess§.o de ferias, como tambem a garantia de estabi
lidade dos empregados. 

- O nobre collega alludiu a assumpto muito in
teressante. Ha estabelecimentos bancarias estmngeiros 
que forçam os empregados a assignar declarações 
nesse sentido. Ainda ha dias ti v e occasião de ver um 
desses documentos. Não tem entretanto, taes docu
mentos valor algum, visto como o que assegura to
dos os direitos do funccionario é a carteira profissio
nal. Uma vez que o empregador assigne a carteira 
respectiva, reconhecendo a data da entrada, conse
quentemente, o empregado deve estar garantido. Se, 
porem, o empregador coagir o empregado a UW,gnar 
documento que, na verdade não tem valor legal, qate 
não poderá ser reconhecido, bastando essa allegação 
perante as Juntas de Conciliaç&o e Arbitramento 

O SR. ARTHUR RocHA - Trata-se ele contracto de 
trabalho. Findo o prazo estabelecido no contracto, 
passa o empregado a ser considerado novo no quadro.. 

O SR. ABILIO DE Assis - A respeito do gesto dos 
empregadores, de, por arte e manha, forçarem os tra
balhadores a. a.ssignar certo documento, ('Om o intuito J 
de invalidar o que está eonsignado na carteira profis 

.. 
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siona.l, devo informar que os inglezes usalli desse estra
tagema em todo o Brasil. O London Bank na Bahia, 
assim procedeu. Agora, estão empregando igual pro
cesso nas casas industriaes que têm no Brasil. A firma 
Wilson & Sons, na Bahia utilizou-se desse recurso, 
demittindo operatios com mais de 20 annos e obtive
.Qam delles a assignatura de tal documento, na certeza 
de que este invalidasse as assiguaturas dos mesmos 
nas carteiras profissionaes. 

- Esse é o processo dos mais estranhos. 
Devemos, não ha duvida, acolher os estrangeiros 

que para aqui vêm no sentido de collaborar para o 
progresso do Brasil: dos estrangeiros que querem res
peitar as nossas leis e contribuir comnosco para o nosso 
desenvolvimento muito necessitamos, mas aquelles que 
visam apenas burlar a legislação e só querem o seu 
proprio proveito, desses agradecemos a collaboração. 

Como demonstrei no meu dircurso, trata-se apenas 
de uma pseudo lig}ridação do British Bank. De .JacLQ. 
houv~ uma mcor~ uma fusão, pQiS O actÍVO e 
o p assiVõ 1S'assarã:iilangurar na escnpturação do esta
belecimento que o incorporou- o London Bank. 

Outro, porém, seria o caminho a seguir, se, de 
facto, se tratasse de uma liquidação perfeita e acabada. 
No que diz respeito aos bancarios, entretanto, a le
gislação trabalhista consigna princípios de reivindica
ção bem avançados; os bancarios conseguiram aquill;o 
qGf) outros empregados não obtiveram. 

Vou ler. muito a proposito, a lei que .refere ao 
Instituto dos Bancarios, a qual, justamente, attribue 
garantias a esses trabalhadores. O Regulamento da 
lei n.0 24.615 da 9 de Julho de 19M, sob n.0 64, pu
blicado a 12 de setembro do mesmo anno, em seu 
artigo 92, quando cogita das garantias dos emprega
d98 bancarios - e é o caso da pseuda liquidação do 
Britisb Bank e do London Bank, porque, na realidade, 
houve uma incorporaçll.o, uma fusão- reza o seguinte: 
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"A liquidaçlo de um estabelecimento, por motivo 
de seu encerramento definitivo, extingue o direito de 
effectividade assegurado a seus empregados, nlo se con
siderando, porém, como tal, a extincçllo de ftliaes. agen
cias, serviços bancarios annexos ...... 

E' o caso. 

" ... nem a simples transferencia de proptiedade do 
estabelecimento''. 

Na ve1·dade houve apenas, transferencia do activo 
e passivo do British Jàpk, que fb1 mcorporado a'? 
I.iondon .Bank. 

eJam, porém, os Srs. Deputados como os admi
nistradores do London Bank procuram convencer aos 
brasileiros de que não se trata de incorporação, de 
fusão, mas de liquidação - sim, de máus negocios, 
porque, de qualquer forma, teriam de fechar as contas 
dos freguezes, o que, naturalmente, não lhes convem. 

O SR. Dm1z JUNIOR - Se não fosse a preoccupa
ção de salvar o credito inglez, depois dos máus nego
cios e:ffectuados no Chile, os brasileiros que lá têm 
dinheiro seriam arrastados na falencia. 

-Diz V. Exa. muito bem. 
Se não fosse o accordo de Londres e o empres

timo de oito milhões e meio de libras á Anglo-South, 
de onde, justamente, proveio este novo negocio da 
fusão, os brasileiros teriam perdido nada menos de 
60 mil contos, ou mais, talvez 80 mil, arrastados, que 
seriam, pelos máus negocios feitos no Chile pela 
Anglo-South. 

Felizmente, porem, a incorporação trouxe, de 
facto, de um lado, o beneficio de evitar a fallencia 
do Anglo-South. Do contrario, se houvesse liquidação'+ 
é certo que algumas agencias, em certos paizes sul
americanos, teriam de dar prejuízo a seus clientes, 
pelo menos no Chile. Nem todos os seus depositantes 
disporiam do necessario para cobertura de seus ore
ditos, porque é sabido 'qUe os prejuízos foram enormes, 

- ' 
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os quaes, como alguns jornaes inglezes confessaram, 
attingem a oito milhões e meio de libras - e isso só 
nas operações realizadas no ~il~. . . 

Nestas condições, nós, brasileiros, tenamos-rep1to 
- prejuizo em consequencia d'>s máus negocios e:ffec
tuados naquelle paiz pelo Anglo-South, e, assim, 
iJiamos pagar por longos annos esse p~juizo, porque, 
como disse o British Bank é estabeleCimento prospe
ro, que se~pre proporcionou bons luCI"'~ ao paiz, ~ 
levando a effeito a incorporaç&o por assrm lhe conVIr. 

Vejamos, entretanto, como se está processando 
tal incorporação. 

1) O British seria comprado pelo London. 
2) Depois de vendido . ao London, ei? assem~lé?' 

"ad-hoe" preparada o Brit1sh declarar-se-Ia em bqw
daç&o. 

5) O Bank of London, em virtude de possuir 90% 
das a.cções do British, ficaria como seu liquidante. 

4) Como liquidante, sorrateiramente o comprador 
faria a transferencia dos negocios do British. 

O London Bank enviou um jogo de quatro circu
lares aos seus clientes, a primeira assignada por di
rectores do British Bank, communieando a compra 
deste estabelecimento pelo London Bank, e canse
quente liquidação, sendo os seus negocios continuadofi 
pelo adquirente. 

1.a- Assignada pelo British communicando sua 
compra pelo London Bank e sua eonsequente liquidaçAo, 
sendo os seus negocios continuados pelo London Bank, 
para o qual o British aconselha ao cliente que transfira 
a sua conta. 

2.a - Para ser assignada pelo cliente, e dirigida ao 
British, autorisando o Banco a encerrar a conta. 

3.a - Assignada pelo London Bank, Edifício Provi
sorio do British Bank, offerecendo seus serviços ao 
cliente. 

4.8 
- Para ser assignada pelo cliente e dirigida ao 

London Bank Edificio provisorio do British Bank, au
torisando a transferencia da eonta. 
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De posse da autorizaçlo do cliente os funecionarios. 
do British fecham a sua conta, e em seguida no pro
prio baleio do British Bank, sendo tanto a operação de 
encerramento como a de abertura, assignada pelos mes
mos funccionarios do Britisb. Depois, os n'egocios trans
feridos são escripturados em livros do London Bank,. 
pelos proprios funccionarios do British, dentro do pro
prio edifício do British, onde está, asaim, installada uma 
verdadeira agencia do London Bank, a titulo provisorio. 

. Mu~to a proposito, . ~rs. Deputados, tenho aqui 
variOS unpressos do Bntish Bank aproveitados pelo 
London Bank, o que foi feito riscando-se simplesmente 
a chancella. Extractos de contas correntes, caderne
tas- todo o material, em summa, indispensavel á 
organização do estabelecimento bancario foi aprovei-
tado pelo London Bank. ..,. 

Nestas condições, é certo que elle tem a segun
da intenção de não aproveitar o pessoal, por não re
conhecer seus direitos. Ahi está porque ora occupo 
a attencã.o da Camara. 

Devo declarar, entretanto, que o Syndicato Bra
sileiro dos Bancarios tem procurado solucionar a ques
tAo, já procurando os administradores do London 
Bank, já dirigindo officios e memoriaes ao Sr. Minis
tro do Trabalho. Vou proceder á leitura de um desses 
memoriaes: 

··Rio de J.meiro, 20 de agosto de 1936. 

. Exmo. Sr. Dr. Agamenon llagalbles, M. digno Mi
mstro do Trabalho, Industria e Commercio. Rio de .Ja
neiro. 

O Syndicato Brasileiro de Bancarios. com séde nesta 
capital, á Avenida Rio Branco n. 133, 4.0 andar, como 
orglo de claBSe e na defesa das suas attribuiç6es e dos 
interesses dos seus associados, funccionarios do The 
British Bank. of South America, Ltd., assim como dos 
funccionarios das filiaes do reffrido Banco em Sllo Paulo 
e. Pernambuco, tam~em associados dos respectivos Syn
dicatos naquellas cidades, dos quaes este Syndieato é 
procurador, pede venia para expôr a Vossa Ex. o que 
se segue: 
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Conforme é do conhecimento geral, inclusive por 
publicações nos jornaes, o I!ank of London & South 
America, Ltd., de Londres, adquiriu as acçGes do The 
.Anglo-South Amer1can Bank Ltd., de cujo activo faz 
parte o The British Bank of South America, Ltd.t com 
filiaes neste paiz, em H.io de Janeiro, Silo Paulo Santos, 
Bahia, Pernambuco e Porto Alegre. Trata-se como se vê, 
de uma encampaça.o, da qual resultará uma simples fu
slo. Entretanto o British .Bank deu entrada, em 14 do 
corrente, na .úirectoria de Rendas do Thesouro Nacional,. 
a um officio commURicando ter entrado em liquidaçAo. 
Nllo existe, em absoluto, uma liquidaçlo, e o Bank of 
London pretende dar essa forma absolutamente irregu
lar e illegal para se livrar de vultoso imposto de trans
misslo, bem como para prejudicar os direitos liquidos e 
certos dos funccionarios do British Bank, cuja estabili
dade os dois Bancos pretendem ameaçar. 

Nessas condiçl\es, a bem dos direitos dos nossos as
sociados, claramente garantidos pelas leis do paiz, cuja 
bôa applicaçlo está commettida ao llinisterio qse V. Ex. 
dirige com elevado patriotiamo e espírito de Justiça,. 
solicitamos a V. Ex. que mande tomar as urgentes pro
videncias indispensaveis para que sejam salvaguardados 
os direitos dos funccionarios do Briti~oh Bank, garantin
do-os no seu emprego no Banco enoampador. 

Como subsidio para as investiga~es a que V. Ex. 
poderá mandar proceder, tomamos a liberdade de apre
sentar os seguintes elementos que chegaram ao nosso co
nhecimento: 

«) Os fregueses do British Bank slo convidados,. 
por circular, a continuar seus negocios no Bank of Lon
don. A transferencia desses negocios é feita no proprio 
edifício do British Bank, por empregados deste. Aos pou
cos, está sendo constituída no edifício do British Bank 
uma verdadeira agencia do Bank of London, pois os ne
gocios transferidos sAo escripturados em livros do Bank 
of London, como sejam : Diario, Sub-Diari9, Razlo, mo· 
vimentando-se tambem uma caixa independente. 

bJ Os empregados do British Bank assignam cader
netas e outros documentos em nome do Bank of London. 

c) As contas dos clit>ntes do British Bank, depois 
de transferidas para o Bank of London, conservam o 
mesmo numero As cadernetas e os tall\es de cheques 
do Bank of London slio fornecidos aos clientes nos bal
cões do Btitiah Bank. 
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d) O British Bank está expedindo avisos de credito 
aos clientes em impressos do British Bank, porém ago
ra com o nome deste inutilizado por um carimbo com o 
nome de Bank of London (annexo n. 8). Taes avisos, 
•mittidos em nome do Bank of London, são assignados 
por procuradores do British Bank. 

e) Ha, no edificio do British, empregados do Bank 
of London acompanhando o encaminhame.n.to dos nego
cios e fazendo a escripturaçAo relativa á transferenci& 
de apolices, etc., do British para London. 

fJ O British Bank já usa, para sua correspondencia 
papel impresso com o nome de Bank of London & South 
America Ltd., tendo, logo abaixo, a indicaçlio ''The British 
Bank of South America, Ltd. Premiscs''. 

Para esclarecimento e facilidade inicial das dili
gencias que V. E. houver por bem ordenar, tomamos a 
liberdade de submetter á apreciaçlo de V. Ex. os doeu- ....,, 
mentos em annexos bem como duas traduc~es. 

Apresentamos a V. Ex. o proteato de nossa elevada 
estima e distincta COJlBideraçAo. 

Syndieato .Brasileiro de Bancarias.- Pelo Presi
dente". 

Como se vê~ o assumpto é de grande im.portancia, 
pois está em jogo a estabilidade, n9.o só dos banca
rios, como de todo o trabalhador nacional. 

O SR. ARLINDO PINTO- V. Ex. dá licença para 
um aparte. Elles não estão garantidos por uma lei ? 

-Sim, mas essa lei está sendo mal interpretada 
por aquelles que desejam burlal-a. 

O SR. ARLINDO PINTO - Elles, porém, devem dia
pôr de meios para pedir justiça 

-Urge confessar que esse é o ponto capital iára 
nós, empregados, a falta da justjça do trabalho. 

O SR. ARTHUR RocHA - Perfeitamente. 
O SR. ARLINDO PINTO - Então, os empregados se 

acham desprotegidos. 
- Nossas leis, como disse, são amplas, mas só no 

papel. Não se póde negar que temos farta legislação. 
O facto, porém, é que não dispomos de orgãos capa
zes de regular a situação entre empregados e empre-

-
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gadores. Isso só poderia ser resolvido pela justiça 
do trabalho, tantas vezes reclamada pelos syndicat.Qs 
de classes ás autoridades competentes. 

O SR. ARLINDO PINTO- Mas ba. a justiça .com
mum. 

-A justiça commum não reRolve a questão do 
trabalhador, porque este não tem tempo para esperar 
a solução dos casos que lhe interessam, solução que 
é sempre demorada. 

O SR. PREBrrlENTE -Lembro ao nobre orador que 
está finda a hora do expediente. 

-Mais duas palavras, Sr. Presidente, e concluirei. 
O SR. A:RTHUR RocHA- V. Ex. deve dizer que a 

justiça commum é a morte de todos os casos em que 
o trabalhador seja interessado. 

- Sem a justiça do trab§lho, muito embora te
nhamos uma legislação ampJ.a11 que, de facto, consti
tue grande obra da revolução de 1930, podemos dizer 
que as leis trabalhistas terão sempre execução falha. 
Por issso, temos procurado, por todos os meios, ins
tituir tal justiça, não só para nosso bem-estar, como, 
tambem, para completa harmonia entre empregados 
e empregadores. (Muito bem. Palmas.) · 
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O SR. MORAES ANDRADE 
FENDE A ESTABILIDADE 

BANCARIOS NO OASO 
BRITIS! ·I,gr w l .--s t 

DE- vada do que acabo de referir quanto 
DOS ao Brltlah Bank, ê a que trago ao co

nhecimento da Casa por vi& da publl· 
caol.o oftlclal da aota com a qual o 
Brltlsh Bank of South Amerloan Ltd., 

A mentira anda sempre coxa 

TraDBcrevemos do "Dlarlo do 
Poder Legislativo" de 26 do cor· 
rente, o discurso ~ronuncla.do na 
Camara doa Deputa.doa em 21, pelo 
deputa.do dr. Carlos de Moraes An· 
drade, em relaçio á queatlo Brltiah· 
London, em que a.quelle parlamen· 
ta.r defende a estabUida.de dos ·ba.n
carJoa, ex-vi do Decr. 6 4 de Setem
bro de 1934. 

Focalizando a questio da burla., 
chamamos a attengio dos uossos lei
tores pa.ra. os topleoa, em que diz 
o 11'. Moraes Andrade: 

"As obrtga.gGea de ta.zer nio cum· 
prldaa resolvem-se em .perdas e 
da.mnoa, á o que qualquer eetudan
te de direito aabe perfeitamente". 

"Deve-se lndemnizal-o de accOr-r 
do com as suas justas exlgenciaa, 
pesa.das e bem pesadas, pelo orgio 
da Justlga. do Trabalho, que, mer
cê de Deus, a Revolugio trlumphan
te de 19 8 O já assegurou em nosso 
palz". 

O .,.. Mathfaa Freire - "E' precl· 
ao que o Brasil nio seja. uma. colo· 
nla. Jte banqueiros extra.nsetroa". 

em Londres, aos dias 18 de A&'oato de 
1988, com a presenoa de Slr Bertra.m 
Hornsby, Presidente, dos Sra. Gond&"e, 
Balfour. :Oal:ll!er e Drexel, administra· 
dores, doe Sra. Bartholomero, Odfleld, 
Wa&'f!ltaff, Eustaoe, Todd, Hefburn, e 
Beasley, acotonlatas, reallsou a ÀS• 

aemblêa Geral, em que foi delibera
da unanimemente a llquldaclo Ja~lUJl· 
tarla da empresl', consequente é. com
pra das acolles que deasa sociedade 
tinha, anteriormente, feito a empre
sa a que me referi. Esta acta, sr. 
Presidente, vem publicada no "Diarlo 
Offlclal" dé Sito P~ulo, a 7 de novem· 
bro de 1988, como comprovante ne· 
cessarlo do pedido de Jlquldaclo en· 
dereoado é. Dele&'aola Fiscal do The· 
souro Federal em Slo Paulo, pelos 11· 
quldantes do Brltlsh Bank. E'• que, 
Sra. Deputados, encampada a empresa 
pela anterior, como mencionei, lma&"l· 
naram os dJrectoru da eacampadora 
ser mais facll a llqutdaolo das opera
olles do Brltlsh Bank, do que a oon
tlsallo da necessidade de unificar as 
operaolles das duas atlm de evitar a 
reaponsabllldade da empresa encam
padora noa oontractol com os empre• 
gados da empresa ent~ampad&, contra
ctoa esses que foroavli,Dl a encattl:pa-

0 !Ir. Moraes Andrade (para expU- padõi'T t• lntfe!bni.o~~ar os emprendoq 
oaolo pessoal) - Senhor Prealdente, da empresa desappareclda. Ima&"lna· 
nlo devo retardar por mate dias o ram, Sr. Preslilente, 011 banqueiros 
cumprimento de servlgo que me foi que, liquidando o Brltleh Bank, fica
pedido pelo Syndlcato dos Bancarlos vam, por Isso mesmo, Isentos da res
de Silo Pauto, por offloío que tlí'llbo ponaabllldade pelas JndemntsagGes ao11 
em mloa, relativamente ao fecha· empregados do mesmo; lmactnavam, 
manto do Brlttsh Bank daquella ca- ainda, que as determlnaollea das nos
pita!; por Isso, valendo-me embora sas lels, protectoras dos empregados, 
deate fim de seaslo e nlo obetante o que as &"aranttae decorrente• do de· 
pequ01no numero d& ouvlntee, quero ereto numero 24.816, de 19U, orea4or 
tru.er ao conhecimento da Camara e do Inal1lbfo de Apoillentadorla e Pen· 
da Naclo os :facto• que passo a ez- alies doa Ba'!,oarlos, r_.ulamentãdo 
pOr. pelo decreto numero 6,, de J a de ae-

0 oaao ê, Sr. Preatdente, que, como tembro do meamo anno, e seauldo da 
JA 6 do conhecimento da Casa, pois lei n. 82, de S de Junho de 1985, fi· ' 
fol aqui minuciosamente relatado pelo cavam del8a maneira afaatadoa, visto 
meu prezado cole&'&, Sr. ,&lberto su- que uma das causas exoluldaa da es
reok, ha tempos, o Brlttsh Bank, ea- tabllldade • da obriPol.o de lndemnl· 
tabeleolmento lngles, cujas &&'enolas zar 0 empregado despedido sem jueta 
pelo Braall se espalham, deixAra de causa, era, exaotamente, a llquldaol.o 
ter, na realidade, vida proprla, .u..~ da empresa empre&'adotoa. Iniciada., de 
otlvamente encampado que fOra 11ela tal fOrma, a aoolo da nova empresa 
empr._ malor a que eatava Ugado- contra •eus empren.ilos, comeoaram 
o An&"lo South-Amerloan Bank. Note. as d4IIWIIiladas, aa ezolusGea dos funo
se que esta aO tinha a&"enclas ou fl· 
llaea em outros patses sul-americanos 
e que o Brlttsh aO conservou o nome 
para seus Interesses no BrasiL 

Por via de opeiacGea lnfell.&es, en· 
tret&nto, o An.lo South-Amerloan 
Baql'. vendo-se em mAs oondiQGes fi· 
nan'telraa, obteve de outros banooa, 
da Clt7 londrina, o auxlllo neoeeearlo 
ao oumplllJnento das auas obdl'acGes; 
mas, como complemento necessarfo a 
esae amparo, foi 'Preotao que vleaae em 
soccorro do primeiro o Bank of Loo• 
don & South Amertcan Ltd., empreaa. 
que lhe adquiriu a quaat totalidade 
das aoolles, bem como as do Brltlsh 
&quelle pertencentes como :14 anterior· 
ltllfttê f&ra ftlto e ficou rel6mbradó 
acima. 

Eatee factos, Sr. Presidente, do co· 
nheoaetno de todos, determinaram 
verdadeira encampaglo dessas empre· 
sas umas pelas outraa, creando-se, na 
realidade, das tres empresas .prlmltl· 
vamente dlfterenoadaa, uma unlca e 
exolualva empresa bancaria. 

PQ,\s ..-m, felta a. ~ncampaolo, por 
motivo de economlir se desenharam 

os lh t 

clonarlos brasileiros. 

Varloa empre&"ados foram convida· 
doa a demttttr-1e, recebendo uma In· 
demnlsaol.o lrrlsorla, porqlA nlo a 
lndemnlsaiiJ.2 le&"al; correspondente 4 
I!IU'R. eêlài)!Udade otl\ros foram convi
dados a tr,ansfertr-se é. empresa en
oampadora - o London Bank - mas 
sem levarem as garantias de eatablll· 
dade e de vencimentos que jd. Unham 
oonae&"Uido na empresa do Brltllh; ou
tros foram, pura e slmplumente, des
pedidos, porque, convidados a e:ratrar 
em accOrdo com a empresa, a Isso se 
recuaaram; outros, flnalment., fica
ram a&"uardando eoluolo do caso prln· 
olpal que o Brltlah Bank tinha de en
frentar~. Eaaa euo 1)1'11\olpal, Sr. Pre
sidente, era, nem mais nem menos, do 
que a altuaolo de um dos caixas do 
Brltlsh Bank, Justamente o aotual pre
sidente do Syndloato dos Bancarlos de 
Silo Paulo, o Dr. Francisco de Paula 
Relmllo Bellmelster. Este serü1or. que 
era oatza do Brltlsh Bank havia vin
te e cinco annoa e al&"um tempo - (I 

que corresponde a 28 anuos na legla· 
laoAo que re~rul& a ma.terla - este 
senhor recebeu dos dl 

Illmo. Sr. F. P. R. Hellmellter. 
BAo Paulo. Ami&"O e Sr. - Devido 
A olrcumstanola de ter entrado 
em llquldaolo o Brltlsh Bank of 
South Amerloa Llmlted, vemo-nos 
na contln&'enola de Ir dispensan
do seus funcclonarios, de acoOrdo 
com as necessidades da mesma 
Jtquldaolo, e, nestaa oondloGea, la
mentamos ser obrl&'ados a dispen
sar oa voal!los servlcoa nesta data, 
autorlsando-voa a receber na 
nossa Caixa, ll.h1m do vosso orde
nado venoldo at6 a presente data, 
mala um mer. e mala a lndemnt
rallo de G8 :272,,00, a que tendes 
direito, nof!l termos da lei 82, de 
I de Junho de U86. Somos, com 
estima e conslderaglo, de V. fi. 
amos. obrdoa., pelo liquidante." • 
(estA assl&'nada pelos Sre. Har• 
dinl' e Mallet )." 

Esta carta, Sr. ~sldente, que, co
mo dleae, estA trantlcrlpta no Oarto
rlo do Primeiro Offlclo de Registro de 
Tltuloa e Documentos da Capital de 
Slo Paulo, eata carta ê a prova pro
vada do prooeeso com que oe enoam
padorea do Brlttsh Bank entendem 
burlar as leis bra1llelrae. E digo 
"burlar as leia braallelras" porque 
este fun<lolonarlo do Brltlsb Bank, 
qufJ elles dispensam, oom mala de U 
anno11 de 1ervloo - ou sejam 26 annoa, 
de aocl\rdo com a ll'felaolo lloclal que 
o protel'e - eate empre&"ado, Sr. Pre
l!lldente, tinha de ordenado dois con
tos e qualquer couta mensae1, que, 
multtplloados 'POr ll6 annos - e ellea 
tlseram llle&"almente, atê o calculo 
da fracolo de anno, feto ê, dos dlaa de 
servloo - produziam aquellea ..•..• 
68:272$111'0, que Unha a r,eeber, se
I'Undo o orlterlo adoptado pela lei 81, 
pa.ra lndemnlzaclo dos empregador~ 

sem estabilidade, injustamente de
mlttldoa. 

E.lltes faoto1, entretanto, Sr. Presl· 
dente, correspondem aos direitos que 
a le&'lalaolo trabalhista reconhece aoe 
bancarloa, em noseo Palz? Nl.o, St. 
Presidente! E nlo por que? Porqu.• 
pelo decreto 24.811, que creou o In1· 
tltuto de Pensões e ApoeentadorlaR doa 
Banoarlos, art. llí, e pelo decreto U, 
que re&'ulamentou esae mesmo lnstl• 
tuto, arts. 89 e 82, os banoarlos oom 
mais de li anlf"os de aervloo effectlvo ! 
mesma empresa, ficam garantidos 
pela estabilidade le&'al, esta bllldade 
que nlo perQlltte • empresa banca· 
rio dlspenaal-oa do 18rvlço, a nllo ser 
pelas justas causae reconhecidas pelt
lel. 

Entre easa11 justas causas conalgna
das na lei Sr. Presidente nlto se en· 
contra a llquldaollo voluntarla de em
preea al&'uma. 

Isto quer 
diminuiu e11 
e &'arantlas 
Inatltuto d• 
doa Bancar 
esu mesm• 

Mesmo, e 
houvesse c 
o decreto ~ 

Bancar! os, 
para argum 
dantla - c 
ta estaria 
dade, 110r 1 
eatabeleclm 
10, maR d1 
completos. 

Ar&"umen1 
dente, que 
nelra eepet 
pre&'ado QU 
terminada • 
seria a eat 
da mesm1 
mente: 

"E' 
da Indu 
ezlettnc 
termina 
cto de 1 

pedido 
de hav1 
demnlsl 
ordena~ 

mesma 
"A I 

mez de 
vloo efl 
elo ••~ .. , .. , 

Ser&, Sr. 
da lei n. 82 
terlo de h] 
deMpedldo • 
tabllldade 
trla ou no 1 
lo art. 10. 
reconhecida 
t1tuto11 de 
uma lnezil 
I&"U&lou, eq 
tem um, de 
lllervloo, ao 
de 10 anuo 
de? Evlden 

A lei, pe 
ea.s, pelos 
comparado'! 
doa com o 
temente, c1 
clles perfel 
mente dlstl 

O I!Jr. Oswaldo Llnta - Como ~ra- nlo tem ea 
rantlr a estabilidade si a empresa dei- deapedldo 
xou dfl existir? demnlsaol.c 

O !Ir. Moraea de Andrade - ExpU· 
caret lOI'O a V. Ex. es11a maneira. Per· 
mltta-me concluir a expoalol.o do as· 
1umpto principal para chegar é. ex
plloacAo a que V. Ex. lhe convida. 

A lei n, 61. de 6 de junho de 198lí, 

tos ordena. 
os annoa 
que tem e1 
r& ser dl11 
rio publico 
aula •emq 
nlo p6de a 

a que se apeaam esses banquelroa, re- gltlma 8 a 
conhece a estabilidade a quantos so re&'ular. 
trabalham pelo menos durante ~Jez 
annos consecutivos na mesma em preza, 840• por 
se outra diiPOBIQilo legal já. o11 nllo sltuaclles 
houver declarado elotavets. Essa -e-.ta• dos primei 

da lndemn 
IJilldade da lei n. 81, portanto, dlmt- ordenado 
nulu de qualquer maneira o direito a. 

servioo, e 
estabilidade que o decreto numer" tabllldade 
U. 811, já. tinha reconhecido aoe ban- dos, emqw oartosf Nl.ol A lei n. 82 c o texto 
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vada do que acabo de referir quanto 
ao Brltleh Bank, ê a que tra&'o ao co
nhecimento da Caea por via da publl· 
cao&o oftlclal da acta com a qual o 
Brltlsh Bank of South Amerlcan Ltd., 
em Londree, aos dlae 18 de A&'o&to de 
1888, com a preaenoa de Sir Bertram 
Hornab;v, Presidente, doa Sra. Gond&'e, 
Balfour, ])al&ier e Drexel, admlnlatra
doree, dos 9ra. Bartholomero, Odfleld, 
Wa&'statf, Eustace, Todd, Hefburn, e 
Beasle;v, acolonlstae, reallsou a AI· 
semblêa Geral, em que foi delibera
da unanimemente a llquldaoAo :Y.Ol\Ul· 
tarla da empresa, oonaequente 6. com
pra das &eotlee que deaaa eooledade 
tinha, anteriormente, feito a empre
sa a que me referi. :mata aota, Sr. 
Prealdente, vem publicada no "l>larlo 
Offlclal" dé Silo Paulo, a 7 de novem
bro de 1988, como comprovante ne
cessarlo do pedido de Uquldagl.o en
dereoado 6. Dele&'aola Fiscal do The
aouro Federal em Silo Paulo, pelos ll· 
quldantes do Brltlsh Bank. E• que, 
Srs. Deputados, encampada a empresa 
pela anterior, como mencionei, tma&'l· 
naram os dlrectores da encampadora 
ser mala facll a llquldaolo das opera
oGee do Brltlsh Bank, do que a con
flaelo da neceasldade de unificar ae 
operaoiJea dae duae afim de evitar a 
responaabll1dade da empreaa encam
padora nos oontractoa com os empro• 
&'&doe da empresa enoampada, contra
atos esses que foroav~W:n a encampa,· 
padof'X' • lncfentnl.altr oa emp~ado" 
da empresa deeappareclda. Imaalna· 
ram, Sr. Preeli!ente, ol!l banqueiros 
que, liquidando o Brltlsh Bank, fica
vam, por lseo meemo, leentos da res
poneabllldade pelas 1ndemnlsao1Jea aos 
empretrados do mesmo; lma&'lnavam, 
ainda, que as determlnaoiJea das nos
sas leia, protectoraa doa empre&'adoa, 
que aa &'&ranttae decorrentes do de
creto numero 24.816, de 1914, creacior 
do Inelttb!'o de Apoaentadorla e Pen
siJee dos B&J'!carloe, r,..ulamentl:'do 
pelo decreto numero U, da 2 t de lle· 
tembro do mesmo anno, e III&'Uido da 
lei n. 62, de 6 de junho de 1885, fi_' 
cavam dena maneira afastados, vlato 
que uma das causas excluldaa da es
tabilidade e da obrlpolo de indemnt
zar o empregado despedido sem justa 
cauaa, era, exactamente, a Uquldagllo 
da empreaa empre&'adotoa. !nlclada., de 
tal fOrma, a acglo da nova empresa 
eontra 11eus empre~r&llos, comecaram 
as d....ubadae, as excluaiJea dos tunc
ctonarlo• brasileiros. 

Vartoa empre&'ados foram convida
doa a demttttr-ee, recebendo uma ln
demnlzao&o lrrlsorta, J)orqu1i nll.o a 
indemntsaQI,g, !ltral; corre•pondente 4 
sul. estatillldade outros foram convi
dados a tr,ansferlr-ee á. empresa en
campadora - o LondQn Bank - mas 
sem levarem as garantias de eltabll1-
dade e de vencimento• que jd. tinham 
conlle&'uldo na empreea do Brltlah; ou
tro• foram, pura e almplumente, des
pedidos, porque, convidados a entrar 
em accOrdo com a empresa, a teso ae 
recusaram; outros, flnalmenft~ fica
ram &&'uardando eoluo&o do caso prin
cipal que o Brltlah Bank tinha de en
frentar". lllaae caso principal, Sr. Pre
aldente, era, nem mala nem menoa, do 
que a attuao&o de um dos caixas do 
Brltlsh Bank, justamente o actual pre
sidente do S;vndlcato doa Bancarloa de 
Silo Paulo, o Dr. Franclaco de Paula 
Retmlo Hellmelater. Este 1enjlor, que 
era calza do BrltJah Bank havia vin
te e cinco annoe e ala-um tempo - (I 

que correeponde a 28 annoa na le&'la
lagl.o que re~rull& a materla eete 
senhor recebeu dos dl 

Illmo. Sr. F. P. R. Hellmetater. 
Slo Paulo. Aml&'O e Sr. - Devido 
A clrcumstancla de ter entrado 
em llquldaglo o Brltleh Bank of 
South Amerlca Llmlted, vemo-nos 
na conttngencla de Ir dlspenean
do seus funccton_arloe, de aocOrdo 
com ae necessidades da mesma 
Uquldac:llo, e, neataa condlOIJee, la
mentamos ser obrl&'adoa a dispen
sar oa voasoe aervlgoa nesta data, 
autorlr:ando-voa a receber na 
nossa Caixa, IIUm do vosso orde
nado vencido at6 a presente data, 
mat1 um mez. e mala a lndemnt
zallo de 63:272,500, a que tende• 
direito, nos termos da lei U, de 
6 de junho de 1986. Somoe, com 
estima e consldtracllo, de V. R. 
amos. obrdo1., pelo liquidante." -
(estA aselgnada pelol Bre. Har
dlng e Mallet): 

Esta carta, Sr. P .. •ldente, que, co
mo dlsae, eatA tranecrlpta no Carto
rlo do Primeiro Offfclo de Registro do 
Tltuloa e Documentos da Capital de 
Slo Paulo, esta carta ê a prova pro
vada do proceeeo com que os encam
padoree do Brltlah Bank entendem 
burlar as leia brasileiras. E digo 
"burlar as leia braaUelras" porque 
este tuncclonarlo do Brltlab Bank, 
QUtl ellea dtepenaam, com mala de 85 
annos de servtoo - ou sejam 28 annos, 
de à.ccOrdo com a l!rillaollo social que 
o protege - este empregado, Sr. Pre
sidente, Unha de ordenado dote con
toe e qualquer cou•a mensaea, que, 
multiplicados por 26 annos - e eues 
fizeram lllegalmente, atê o calculo 
da fraoo&o de anno, lato ê, doa dias de 
aervloo - produziam aquellee ••.•.. 
68:272UCfO, que Unha a r,oeber, ae
gundo o crlterlo adoptado pela lei 82, 
para fndemnlaaolo doa empregados 
sem establlldade, Injustamente de
mittldoa. 

Elites factos, entretanto, Sr. Preel
dente, correepondem aos d1reltoa que 
a le&'lslaoto trabalhlata reconhelle aos 
bancarloa, em nosso Patz? Nilo, SI'. 
Pr11ldentet :m nllo por que? Porql.\"' 
pelo decreto U,81JI, que creou o Ins
tituto de Penaõea e Aposentadorias doa 
Bancarloa, art. 111, e pelo decreto U, 
que r8&'ulamentou esse mesmo lnstl• 
tuto, arte. 88 e 82, os bancarioa com 
mate de a anlf"os de 1ervloo effectlvo a. 
mesma empresa, ficam &'&rantldoa 
pela estabilidade legal, establlldade 
que nlo per~pltte i empreea banca
rio dispensai-os do eervloo, a nAo ser 
pela.a justas cau11as reconhecldaa pel" 
lei. 

Entre essas juatae causas conal&'na
daa nn lei Sr. Presidente nll.o se en
contra a llquldaglo voluntarla de em
presa al&'Uma. 

O 8r. 0Bwaldo Llnaa - Como aa· 
rantlr a eatabllldade et a empreea dei
xou de ezlatlr? 

O 8r. llloraea de Andrade - Expli
carei logo a V. lllx. essa maneira. Per
mltta-me concluir a ezpoelc:lo do ae
sumpto principal para chenr 6. ex
Pll!Jao&o a que V. lllx. me convida. 

A lei n. flll, de 6 de junho de 1885, 
a que se ape&'am eaeea banquelroe, re
conhece a estabilidade a quantos 
trabalham pelo menos durante 4ez 
annoa conaecuUvos na mesma em preza, 
se outra c!tepcu!lolto legal Já. os nll.o 
houver declarado eJtavela. lllssa -eetn.
IJIUdade da lei n. 8J, portanto, dimi
nuiu de qualquer maneira o direito A 
esta.bllldade que o decreto numere 
24.816, jd. tinha reconhecido aos ban
carloa? N&o! A let n. 62 cujo textó 

•os .pregados Qlle ntnda aao 
lr«NNIlPe• da H ta bllldnde qa• •• 
le.. aobre IJlatltato de Apoaenta• 
llorln e J'f'DBGe• tt!m ereado desde 
que collltem 10 annoa de aervtoo 
effectlvo no mesmo eetableclmen
to, nos termoe desta lei, s6 pode• 
rllo ser demlttldos por motivo de 
falta &'l'&ve, deaobedlencla, lndls
clpllna ou caso de foroa m&lor". 

lato quer dt•er que a lei n. 8ll nl.o 
diminuiu em cousa alauma os direitos 
e &'&rantl&s Que o decreto creador do 
Instituto de Apolentadorla e PenaiJet 
doe Bancarloa jA Unha reconhecido a 
esea mesmos empregados bancarloe. 

Mesmo, entretanto, que a lei n. 6ll 
houveaae derogado, nesse partloul&r 
o decreto que creou o Instituto doa 
Bancartoa, e aceito o &r&'umento 
para argumentar por excesso ex aban
daatla - o funcclonarlo de que tra
ta eatarla Já. garantido por eatabffi
dade, •por prestar eervtooa ao meaao 
estabelecimento durante, nlo mate de 
10, mas durante mate de 26 annoa 
completoa. 

Argumenta-ee, entretanto, Sr. Presi
dente, que a lei n. 82 creou uma ma· 
neira especial de lndemnl1ar o em• 
pre&'&do que ê deapedldo de uma de
terminada em11reaa, maneira essa que 
seria a eetatulda peloa arte. 1.• e r. • 
da mesma lei, que dlaem textual
mente: 

•:m• a11egurado ao empregado 
da lndustrla ou do commerolo, nll.o 
existindo pra.zo eattpulado p!t.J'a 
termlna(lllo do respectivo contrllt
cto de trabalho, e quando fOr des
pedido sem juala causa, o direito 
de haver de empre&'&dor uma In· 
demnlaaollo ·paaa na base do maior 
ordenado que tenha percebido nn 
mesma empresa". 

"A Jndemnlzaolo será. de um 
mez de ordenado por anno de aer
vloo effeotlvo, ou por anno e frac
ol.o Igual ou aupertor a sele me
aea•. 

SarA, Sr. Presidente, que o art. 1.• 
da lei n. U, QUe determinou e•se crl
terlo de lndemnlzaollo do emprerado 
de11pedldo sem justa causa, torna a ea· 
tabllldade doa empregados na lndlas
trta ou no commerclo, reconheotda Pe
lo art. 10.•, dessa mesma lei, como 
reconhecida em outrae teta aobre Ins
titutos de aposentade$a e penaiJwr, 
uma Jnexlstencta? Será. que o art. l.Q 
Igualou, equlparou, o é1Dpregado que 
tem um, dela, tres ou cinco annoe de 
aervloo, ao empre&'ado que tenha mata 
de 10 annos e que gol!a de esta'blllt!a
,de? :mvtdentemente, hlol 

A lei, pel&IJ suas dlspoaiQIJea dlver
aaa, pelos 11eus arts. 1. o e ae&'UI n te!! 
comparadolf confrontados e combina· 
dos com o seu art. 10,•, creou, eviden
temente, cr:vetalllnamente, duaa eltua
oiJes perfeitamente dispares, perfeita
mente dletlnctaa: a do empreaado que 
nl.o tem estabilidade e que podarA ser 
despedido sem justa causa, paga a ln
demnlsaQI.o do art. 1.•, ou ~~ejam, tan· 
toa ordenado• meneaes quantos forem 
os annoa de aerviQo, e a do empre&'&do 
que tem eatabllldade e que nllo poda
rA ser dispensado, como o funcclona
rlo publico, a quem benettcla a olau. 
aula Nemquanto bem servir", lato ê, 
nlo pOde ser deii!'Pedldo sem oau11a le
gitima e apuravel por melo de proces
so re&'ular. 

Slo, portanto, Sr. Presidente, duas 
ei-tuagOoa porteltamento 4lltllaotat: a 
doa prtmelroli, que e6 t6m a &'&rantla 
da lndemnlaao&o de tantos mezea de 
ordenado quantos forem os annos de 
servloo, e a dos ll}tlmoa, que têm ea
tabllldade e nllo podem ser dispensa
doe, emqUIIJitO bem servirem, emquan-·----
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A ntentlra anda aempre coxa. 

Tl'Ailllcrevemos do "Dlarlo do 
Poder Leglala.tivo" de 26 do cor· 
rente, o discurso pronuncia.do na 
Cama.ra doa Deputa.dos em .n, pelo 
deputa.do d.r. Carlo.a de Moraes An
drade, em rela.glo A questlo Brltish· 
London, em que aquelle parlamen
tar defende a. esta.blllda.de dos ·b&n
carios, ex-vi do Decr. 64 de Setem
bro de 1984. 

Focalizando a questlo da burla, 
chamamos a attençl.o dos nossos lei
tores para os topleos, em que dtz 
o llt'. Mora.ee Andrade: 

"Aa obrtgaçiSea de tuer nl.o cum
pridas resolvem-se em perdas e 
d&mnoe, 6 o que qualquer estudan
te de direito sabe perfeitamente". 

"Deveo-se indemnizal-o de accOJ'oo 
do com a.s sua.s juata.a exigenclas, 
pesadas e bem pesadas, pelo orglo 
da Justiça do Trabalho, que, mer· 
cê de Deus, a Revolu~;Ao triumphan
te de 1980 jA a.ssegurou em .nosso 
palz". 
o·~· Mathiaa ~ire- "E' precl· 

ao que o Brasil nlo sej& uma. colo· 
nia ~e banqueiros extransetroa". 

o Sr. lllorae• Aadrade (para expU· 
caoll.o peasoal) - Senhor Presidente, 
n&o devo retardar por mala dias o 
cumprimento de eervlgo que me foi 
pedido pelo Syndlcato dos Bancarloe 
de Slo Paúlo, por offlclo qut" UJiftlo 
em mitos, relativamente ao fecha· 
mento do Brltlah Bank daquella Ca· 
pltal; por lsao, valendo-me embor11. 
deste flm de seas&o e nAo obstante o 
pequeno numero de ouvlntee, quero 
truer ao conhecimento da Camara e 
da Nao&o oe faotoa que paaeo a ex· 
pGr. 

O cato é, Sr. Prealdente, que, oomo 
ji {I do conhecimento da Casa, pois 
to! aQui mlnucloaamente relatado pelo 
meu prezado cole&'&, Sr. .Alberto SU· 
reok, ha tempoa, o Brltlsh Bank, ea· 
tabeleolmento ln&"le•, cujas a.genolae 
pelo Braell se eepalham, deixAra de 
ter, na realidade, vida proprla, ~~- ~ 
ctlvamente encampado que fOra :pela 
empreg. maior a que eetava ligado -
o An&'lo South-Amerlcan Bank. Note, 
ee Que eeta eO tinha acenclas ou fl· 
llaes em outros pafsea eul·amerloanoa 
e que o Brltlsh aO conservou o nome 
para seus Interesses no Braall. 

Por via de ope.raoGes lnfell .. ee, en· 
tretanto, o Anelo South·Amerloan 
Bav. vendo-se em mAl oondlgGea fl· 
nanÕelraa, obteve de outros bancos, 
da C1t7 londrina, o auxlllo neoeesarlo 
ao oump1116Jnento da& suas obrl·gaclles: 
mae, como complemento necessarfó a 
esee amparo, foi 11recleo que vteeee em 
soccorro do primeiro o Bank of Lon· 
don & South Amerlcan Ltd., empreea. 
que lhe adquiriu a quael totalidade 
das acoGu, bem como as do Brltlah 
iQUelle )rertencentea como j4 anterior· 
mente tOra feito e ficou relembradô 
acima. 

Eetea faotoe, Sr. Preeldente, do co
nheC!Wletno de todos, determinaram 
verdadeira encampaolo des1aa empre· 
aaa umas pelaa outras, creando·ae, na 
realidade, dae tree empresas .prlmltl· 
vamente dlfterengadaa, uma unloa e 
exclusiva empreaa bancaria. 
P~a ..-m, feita a. enoampaçlo, por 

motivo de eoonomllr se de1enharam 
ao• olhos doa dlrectore• e acclonlatas 
a& Vanta&'ene da UnlflcaQ&O dOI ea• 
orlptorloa deeeae empresa• onde quer 
que exlstlaaem em duplicata; dahl a 
relloGfclo de se dlaaolver a empresa 
menor, a do Brltlah. 

Caso como eate, Sra. De"Putadoa, re• 
clama, &em duvld"-' prova documen· 
tal. Eaaa prova p~elta, prova pro· 

nheclmento da Casa por via da publl· 
caQio oftlclal da acta com a qual o 
Britlah Bank ot South Amerióan Ltd., 
em Londrea, aos dias 13 de Acosto de 
1988, com a preaenoa de Slr Bertram 
Hornsb)', .Presidente, doe Sn. Gond8'e, 
Balfour. Dallller e Drexel, administra· 
dor .. , doa Sra. Bartholomero, Odtleld, 
Wagstaft, Eustace, Todd, Hefburn, e 
Beasle)', acoioniataB, realizou a AB· 
•emblêa Geral, em que foi delibera· 
da unanimemente a UquldaQlo ~lun· 
tarla da empreiJI', con•equente A com
pra das aco&ee que dessa aocledade 
tinha, anteriormente, feito a empre· 
sa a que me referi. :meta acta, Sr. 
Prealdente, vem publicada no •t>tarlo 
Oftlclal" dé Silo P4ulo, a 7 de novem
bro de 1988, como comprovante ne· 
ceasarlo do pedido de llquldaQI.o en· 
derecado A Delegacia Fiscal do The· 

South Amerloa Llmlted, vemo-nos 
na oontlngencla de Ir dlepensan· 
do aeus tuncolonarloe, de acoOrdo 
com a& neceeeldadee da mesma 
ItquldaQAo, e, neataa oond!Qtlea, la· 
mentan1os ser obrla-adoa a dlapen• 
aar OI VOSIIOII IBrVIQOI nesta data, 
autor11ando-vos a receber na 
nosaa Caixa, àlêm do vosso orde· 
nado vencido até a presente da(a, 
mala um me.:r. e mala a lndémnl• 
.r.a.Ao de 68:27216001 a que tende• 
direito, nos termoa da lei U, de 
15 de junho de 1986. Somos, com 
estima e conslderaoAo, de V. fi. 
amos. obrdoa., pelo liquidante." • 
(eltta. aasl8'nada pelos Sra. Har• 
dlna e Mallet). 

souro Federal em Sl.o Paulo, pelos li· Esta carta, Sr. P .. sldente, que, co· 
quldantes do Brltlsh Bank. :m• que, mo dlaae, está. transcrlpta no Carto· 
Sra. Deputados, enoampada a empreaa rio do Primeiro Ottfclo de Registro de 
Pela anterior, como mencionei, lmal'l• Tltulos e Documentos da Capital de 
naram os dlrectores da encampadora Slo Paulo, eata carta é a prova pro· 
ser mais facll a llquldaQilo das opera· vada do processo com que os encam· 
Qllee do Brltlah Bank, do que a con- padorea do Brltlsh Bank entendem 
flesl~o da neceuldade de untflear aa burlar as leia bra11lelrae. E digo 
operaolles da• duas afim de evitar a "burlar as Iets brasileiras" porque 
re1ponaabUidade da empr88a encam• este tuncclonarlo do Brltlsh Bank, 
padora nos contractoa com os emprO• qu~ ellea dispensam, com mala de 26 
&'&doe da empresa enC~ampada, contr • anno11 de aervloo - ou eejam 26 annos, 
otoa esse8 que forcav~Un a encam • de áccOrdo com a l&'lslaclo social que 
paC!ofllt' lncfémnl.aar oa emprea-ados o protege - este empregado, Sr. Pre• 
da empresa deaappareclda. Imagina· aldente, Unha de ordenado doia oon· 
ram, Sr. Preeltlente, oe banqueiros tos e qualquer couaa menaaes, que, 
que, liquidando o Brlt111h Bank, fica· multiplicados 'POr llfi annoa - e ellea 
vam, por Isso mesmo, Isentos da rei• tlzeram llle&'almente, atê o calculo 
poneabllldade pelas indemntaaglles aoa da traco&o de a.nno, teto ê, dos dias de 
empregados do meemo: tma8'1na.vam, eervloo - produziam aquelles . , , , . . 
a.lnda, que as determln&Qlles dae nos· 53:li72U60, que Unha. a rpeeber, •e· 
8aa lel1, proteotorae doa empregadoa, 8'Undo o orlterlo adoptado pela lei 62, 
que ae carantlae decort>entea do ct.- para lndemntsaclo doa emprerradoll 
ereto numero 114.816, de 1884, crt~~~t- sem eetab!lldade, Jnjuetamente de• 
do Inal1tbt:o de Apoientadorla e p~ mlttldoa. 
sOe• dos Baflcarlos, rll!rulamentã"do :mates factos, entreta.nto, Sr. Presl• 
Pelo decreto numero u, de 12 de JL!• dente, correapondem aos direitos que 
tembro do mesmo anno, e IIB8'Uido da a le&"lslao&o trabalhista reconblHle aos 
lei n. 62, de fi de junho de 1985, fi· ' banoarloe, em nos1o Palz? NAo, St. 
cavam dessa maneira afastados, visto Prealdente! m nlo por que? Porqu,!lll 
que uma das causas exelulda.a da ••· pelo decreto ll4.11111, que creou o Ins• 
tabllldade e da obri&'&OAo de lndemnf• tltuto de PensOes e A.posenta.dorlas doa 
zar o emprega.do despedido sem juet& Bancarloa, art. 16, e pelo decreto 154, 
causa, era, exaotamente, a llquldaQilo que re&"ulamentou esse mesmo lnatl· 
da empresa emprerradotoa. 'Iniciada, de tuto, arta. 89 e 93, oa bancarloe com 
tal fOrma, a acglo da nova empreaa mala de li anrroa de aervlco et!ectlvo & 
contra aeu11 empre8'1Rlol, comecaram mesma empresa, ficam garantldoe 
u dBIIIIIWadae, &I excluailes doa funo· pela eatabllldade 1e8'&1, estabilidade 
olonarloa braellelroe. que nAo perQlltte 6. empreea banca• 

Varloe empregados tora.m convida· rio dispensai-os do tervlco, a nllo ser 
dos a demlttlr-ee, recebendo uma la· pelas ju1tas causas reconhecidas pelj.
demnlzao&o lrrlsorla, porqqt nAo ..I. lei. 
lndemnf•alll2 leral; correllPOndente ã :mntre essas justas causas consl&"na· 
sU'II. es1álillldade outros toram convi• das na lei Sr. Presidente nlo 11e en· 
dados a tr.an&terlr-ae A empresa en- contra a llquldaQAo voluntarla de em• 
oampadora - o London Bank - mae presa &l&'uma. 
sem levarem as gal'&llUaa de eatabUI· o Sr. Oswaldo Lima - Como &"a· 
dade e de venelmentoa que jâ Unham rantlr a estabilidade 111 a empresa del· 
oon&e&'uldo na empresa do Brltlah; ou• xou de exlatlr? 
troa foram, pura e elmplumente, dll• 
pedido&, porque, convldadoe a ent,... 
em acoOrdo com a empresa, a Isso ae 
recuearam; outros, flnalment• fica
ram a~ruo.rdando aoluo&o do caso prln· 
clpal que o Brltllh Bank tinha de en• 
frentar". lDBI!e caso principal, Sr. Pre
sidente, era, nem mala nem menos, do 
que a eltuaoAo de um doa oalxae do 
Brltlsh Bank, Justamente o actual pre· 
sldente do S)'ndlcato doa Bancarlos de 
Silo Paulo, o Dr. Francisco de Paula 
Relmllo Hellmelater. :mate se~or. que 
era caixa do Brltlsh Bank havia vln· 
te e cinco annoe e algum tempo - o 
que correeponde a 28 anuoe na leg~
laoAo que re•ul& a ma.terla - e 
senhor recebeu doa dlreotorea da e • 
preea encampa.dora uma c·arta, que 
vou lêr, extrahlda por certldAo, que 
tenho do Primeiro Ottlolo do ,Re&'l&tro 
de Titules e Documentos de Slo Pau· 
lo, carta cujo teor ê o seguinte: 

I 

-sao Paulo, 11 de outubro 4e 
~&88. rua Alvaro Penteado n. as •• 

O Sr. Moraes de Andrade - ExpU· 
carel Jogo a V. Ex. essa maneira. Per• 
mltta-me concluir a expoelo&o do ae· 
aumpto principal para chegar ' ex· 
plloaolo a que V. Ex. me convida. 

A lei n. 81, de & de Junho de 19851 
a que se apegam esees banqueiros, re· 
conhece a eBtabllldade a quantos 
trabalham pelo menos durante ~tez 
annoe consecutivos na mesma em preza, 
se outra dtaposlcllo legal JA 011 nlo 
houver declarado elltaveta. :msaa •stn.· 
'l.lllldade da lei n. 6J, portanto, dlml· 
nulu de qualquer maneira o direito A 
estabilidade que o decreto nu'merco 
U. 8111, JA Unha reconhecido aoe ban• 
oarlosf Nlo! Á lel n._ 62 cujo textó 
vou paaaar a ler, nlo modltlcou de 
fOrma alguma a leglslaQio anterior. 
llllla reconheceu, bem ao em vu diB· 
ao, todos os dlreltoe, todaa a11 garan• 
tias que oe empregados jA tinham 
con1eguldo por outrae leia , 

O art. 10.• da lei n. U, diz tutual· 
mente o ae&'ulnte: 

rlõ ae 
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a apll· 

nheolmento da casa por via da publl· 
caçAo oftlclal da act.a. com a qual o 
Brltlsh Bank of South Amerlcan Ltd., 
em Londrea, aoa dias 18 de Â&'Osto de 
1988, com a preaença de Slr Bertram 
Hornab;r, Preeldente, dos Sra. Gondse, 
Baltour, :Oalzler e Drexel, administra
dores, doe era. Bartholomero, Odfteld, 
Wasst.a.tf, Euatace, Todd, Hefburn, e 
Beasle;y, acolonlat.a.a, reallaou a Aa· 
semblêa Geral, em que foi delibera
da unanimemente a llquldaçl.o xoliUI· 
tarla da empre1,1a, consequente A com
pra das aoçfles que dessa socleda.de 
tinha, anteriormente, falto a empre
•a a que me referi. :meta aot.a., ar. 
Presidente, vem publicada no "Dia.rlo 
Officlal" de Silo Paulo, a 7 de novem
bro de nn. como comprova.nte ne
oesBarlo do pedido de llquldaçl.o en• 
dereça.do A Dele&'acta P'IBca.l do The• 

A olroumetanola de ter entrado falta &T&Ve, desobedlencla., lndls-
em llqulda.çlo o Brltiah Ba.nk ot oipllna ou ca.1o de torça maior". 
South Amerloa Llmlted, vemo-noa 
na contln&'encla da lr dlspenaan· 
do seus funocton~rloa, de aooorao 
com as neceBBldades da mesma 
llqulda.çlo, e, nestas condlçOes, la· 
mentamoe aer obrlcadoa a dispen
sar os vossos aervlços neata data, 
a.utorlsa.ndo-vos a receber na 
no111a Caixa, kl~m do vos11o orde· 
nado venoldo atl a presente data, 
mala um me:r. e mate a lndémnl· 
~.a.llo de 68:2721100, a que tendes 
dtrelto, nos termos da lei U, de 
6 de junho de 1886. Somos, com 
estima e conalderaol.o, de V. 8. 
amos. obrdoe., pelo liquidante. • -
(estA aaalcnada pelos Sn. Ha.r
dlnc e Mallet ); 

IIOUro P'eder&l em Sl.o Paulo, pelos ll· Esta carta, Sr. P"sldente, que, CO• 
quldantes do Brltlsh Bank. lll'• que, mo dl1111e, estA transcrlpta no Oarto· 
Br11. Deputados, encampada a empresa rio do Primeiro Offfclo de Roglatro do 
pela anterJor, como menolonel, lmasl• Titulo• e Documentos da. Capital de 
naram os dlrectorea da encampadora Slo Paulo, esta carta 6 a prova pro
ser mala facll a llqufdaçlo da• opera• vada do proce1111o com que 011 encam
Qllea do Brltlsh Bank, do que a COft• padorea do Brlttsh Bank entendem 
fiiiBio da necessidade de unificar aa burlar a11 leis braallelraB. E di8'0 
operaooee da• duas afim de evitar a "burlar as leia braRtlelrae" por(Jue 
reaponsab11ldade da empresa encam• este funcclonarlo do Brltlab Bank, 
padora nos contraotoa com 011 empro• quf! ellea diBpenaatn, com mala de !5 
&'&dos da empresa ent~ampada, contr • o.nno11 de servloo - ou sejam 26 annoa, 
ctos esaes que foroav!Wl a encam • de áecOrdo com a lwlslaçlo social que 
pa.c!õf'l' ~ lncfêibnbar os empre~~:ados o prote8'e - este emprega.do, Sr. Pre
da empresa desappareolda. Im&l'ln&• sldente, Unha de ordenado dois con· 
ram, Sr. Presidente, o11 banqueiro• toe e qualquer couaa meneae11, que, 
que, liquidando o Brltlsh Bank, fica- rnultlpllcados 11or 26 annoe - e ellea 
vam, por Isso mesmo, Isentos da r•· tlseram Ule&'almente, até o calculo 
ponsabllldade pela.a lndemnfsaçOea a.os da fracolo de anno, f1to ê, dos dlaa de 
empregados do me11mo; lmaslnavam, servtoo - produziam &(Juelles •. •.. . 
ainda, que ae determtnaolleB das nos· 68:ll72$&40, que tinha a. rtoeber, as
sas leis, protectorae doa empre8'&dM, ~rundo o crlterlo adoptado pela lei ez, 
que as 8'aranttaa decornntes do ~ para lndemnl•ao&o dos empresadoe 
ereto numero 114.616, de 1914, crea.- sem eatablltdade, Injustamente de· 
do Inalltti'(o de Apoaentadorla e p~ mlttldoa. 
allea doa Bancarlos, rlrrulamentl"do Estes factos, entretanto, Sr. Preal
pelo decreto numero U, de ! I de ~- dente, correspondem aos dtreltoa que 
tembro do meamo anno, e 11esuldo 4a a le&'lslaçl.o trabalhista reconhece aos 
lf!l n. 82, de B de junho de 1986, fi·· b&nca.rloB, em nosso Pais? Nlo, SI'. 
oavam c!ell!a maneira afastadoa, visto Presidente! E nlo por queT Porqu,« 
que uma das causas exchddaa da ea- pelo decreto 114.8111, que creou o tna· 
tabllldade e da obrl8'&Qlo de fndemnl• tttuto de Pensões e .Aposentadorias dos 
zar o empregado despedido sem juata Bancarlos, art. U, e pelo decreto tlf, 
causa, era, u:actamente, a ltquldaçl.o que rS~rulo.mentou eaae mesmo lnetf· 
da empresa empresadotoa. 'Infetada., de tuto, arts. 89 e 92, os bancarfoa com 
tal f<lrma., a acolo da nova empresa mala de li antros de aerv1ço et!ectlvo 1 
contra eeu11 empre8'&{loe, começaram mesma empresa, ficam &'&rantldoe 
&11 d~ad&ll, as exc1u110ea doa tuno• pela estabilidade lesai, estabilidade 
clonarfos braallefroe. que n&o permltte A empresa banca· 

Isto quer dller que a lei n. 83 nlo 
diminuiu em cousa alcuma o11 direitos 
e sarantlal!l que o decreto creador do 
tn11tltuto de Aposentadoria e Penalle, 
do11 Bancarlos jA Unha reconhecido a 
essa me11moa emprel'adoa bancarlos. 

Mesmo, entretanto, que a lei n. 62 
houvesee derogado, neseo particular 
o decreto que creou o Instituto doe 
Banoartos, - e aceito o &r&'umento 
para arcumentar por excesao ex abaa
daatla - o tuncclonarlo de que tra
ta estaria ji sarantldo por estabffi· 
dada, ·por prestar servtooa ao me••o 
estabelecimento durante, nlo mala de 
10, mas durante mala de 26 annce 
completos. 

Ar&'umenta-ee, entretanto, Sr. Presi
dente, que a lei n. 62 creou uma ma
neira especial de lndemnl•ar o em
presado que ê despedido de uma de· 
terminada empresa, maneira essa que 
seria a estatulda pelo• a.rts. 1.• e f. • 
da mesma lei, que dl1em textual
mente: 

"E' asaearurado ao empregado 
da lnduatrla ou do commerclo, nlo 
exletlndo pra.zo eaUpulado P'.lf& 
termlnaoAo do respectivo cont•· 
cto de trabalho, e quando fOr dea
pedldo aem justa ca.u11a, o direito 
de haver de emprepdor uma ln
demnlsaolo "Paca na ba .. do rnator 
ordenado que tenha percebido nn 
me11ma empresa". 

• A lndemnii&Qlo sert de um 
mn de ordenado por anno de ae'l"
vlço effeetlvo, ou por anno e frac
çl.o li'U&l ou auperlor a sele me-....... 

SarA, Sr. Presidente, que o art. 1.• 
da lel n. 118, que determinou eaae orl
terlo de lndemnfsaolo do empre&'ado 
de11pedldo ••rn juata cauea, torna a ee
tabllldade doa empresados na iaGlas
trla ou no commerclo, reconheotda ., •• 
lo art. 10.•, dessa mesma lei, como 
reconhecida em outra• leis sobre 1111· 
tltutoa de aposentado.. e peni!Oelf, 
uma lnex!Btencta? Será que o art. t.q 
tgualou, equlp&rO\r, O empregado qU4l 
tem um, dols, tree ou cinco annos de 
••rvtoo, ao empre&'ado que tenha mala 
de 10 annos e que goRa de ~•tablllda
de? Evidentemente, tllol 

Varlos empresados foram convida· rio dlapenaal-os do serviço, a nllo ser A lei, pelas suas dlaposfçlleB dlver-
doe a demftttr-se, recebendo uma ID• pelas juatas c&UII&I reconhecidas pel§.o aaa, pelos seus arts. 1.• e seguinte~! 
demnfsaçl.o lrrlaorla, porq"' nlo ...e. lei. comparad• confrontado• e comblna
lndemnlaaQIQ. le.ral; correspondente "T lilntre easas justas ca.uau conal&'na- doa com o 11eu art. 10.•, creou, evlden
ellll. ealálilllda.de outro• foram convi· dae na lei Sr. Presidente nll.o Be en- temente, cr:rstalllnamente, duas Bltua
dados a tr.aneferlr-se A empreBa en- contra a llquldaçlo voluntarla de em- ooea perfeitamente dispares, pertelta
ca.mpadora - o London Bank - mas presa ala-uma. mente dfBtlnctas: a do empresado que 
sem levarem as garantias de estabfll• o l!lr. Oswaldo Lfllla _ Como sa- nlo tem estabilidade e que podarA 11er 
dade e de vencimentos que jt\ tinham rantlr a. estabilidade 81 a empreBa del- de11pedldo 11em justa causa, paga a In· 
conaesuldo na empresa do Brltlah; ou• xou de existir? demnilaQI.o do art. 1.•, ou sejam, tan-
troa foram, pura e simplesmente, dea• toa ordena.doe mensa81!1 quantos forem O l!lr. Morae• de Ãndrade - Expll-pedldoB, porque, convidados a entrar os annos de aervlgo, e a do ern11resado caref lo8'o a V. Ex. 111a maneira. Per-em aocOrdo com a empresa, a lsao 11e que tem estabilidade e que nlo pode-mltta-me concluir a expoalçllo do as-recusaram; outros, flnalment... fica- rA ser dispensado, como o funcclona-... 11umpto principal para chesar A ex-ram asuardando soluç•o do caso prln- rio publloo, a quem beneficia a olau-" pllcaQlo a que V. Ex. me convida. clpal que o Brltlsh Bank tinha de en- aula "emqua.nto bem servir", fato 6, 
frentar•. Esse caso principal, Sr. Pre- A lei n. U, de 5 de junho de 1981i, nlo pOde ser de!I'Pedldo sem causa le-
aldente, era, nem mala nem menos, do a que 88 apesam e8aas banqueiros, re- gltlma e apuravel por melo de preces
que a sltuaçl.o de um dos caixas do conhece a e11tabllldade a quantoll 80 resular. 
Brltleh Bank, justamente 0 actual pre• trabalham pelo menos durante ('!e:& 
aldente do S:rndlcato doa Bancarlos de annoa consecutivos na mesma empreu., 
Blo Paulo, 0 Dr. Francisco de Paula se outra dfaposlçll.o lea-al jA os nlo 
Refmlo Hellmet11ter. Este Benllor. que houver declarado estave111. Eeaa -slltn
era caixa do Brltlah Bank havia vln- bllldade da lel n. 6J, portanto, dlml
te e cinco annos 8 ala-um tempo _ " nulu de qualquer maneira o direito A 
que correeponde a ll8 anuoa na les'-" eet&bllldade que o decreto numero 
laoiLo que re~rul& a ma.terla _ e U . 8111, jt\ tinha reconhecido aos ban
aenhor recebeu doa dlrectoreB da e~ carfollf Nlo! A lei n. 62 cujo textó 
pre11a encampadora uma carta, qu• vou panar a ler, nlo modificou de 
vou lêr, extra.hlGA por ocrtldlo, Q.UI f<lrma al&'uma a lerlalav&o anterior. 
tenho do Primeiro Oftlclo do .Registro Ella reconheceu, bem ao em ve1 dia· 
de Tltuloe e Documentoa de Slo Pau- 10, todos oa dlreltoa, todaa as gara.n· 
lo, carta oujo teor 11 0 seguinte: tias que os empresados jA tinham 

1 oonaesuldo por outra• leia • 
•sao Paulo, 11 de outubro 4e O art. 10.• da lei n. 111, dls te:&tual-

1918. rua Alvaro Penteado n. aa. • mente o IS&'uJnte: 

Slo, portanto, Sr. Presidente, duaB 
sltúaoOes perfeitamente dlatfnctaa: a 
doa prlmelro11, que ao têm a prantla 
da lndemnlsaçl.o de tanto• me•e• de 
ordenado quantos forem oa annos de 
aervJgo, e a dos 'ltltlmos, que têm ea
ta.blltdade e nlo podem eer dispensa.· 
dos, emq\ljLJ\to bem aervlrem, emquan· 
t. uloo ~Q~A~~erem numa daque11ãs 
justas causall' 'para dispensa.. Slo duas 
Altuaol!u a.baoluta.mente 4lverau. 

Ora, Sr . .PI'Jsldente, toda gen(e que 
maneja um ~J~Uco direito sabe perfei
tamente que.. em dlreftQ, &.11~

c:lle~ de ta_!ef.. q~ando nlo ;õumT>r.illa.ll, 
tea~~lvem-se em !n.c1emnlaaQI.o Rt1: 
pf'rdas e da111nos. E' o prlncll_plo Q\18 

/ 



o r.olHfi Codlà'o Civil tll.o Jtm\llesnull'.· 
te, maa t4o perfeltiLmentt. Qrfstalll· 
.z.ou em nada menos de ll'bls llol'tlifiOIS 
- o 8111 e o 1.066: 

As obrigações de fazer llil.o cumpri· 
das resolvem-se em perda.a e damnos, 
6 o que qua.lquer estudante de dlrolto 
11abe pedeltiLmente. 

o que quer 41zer Que o empregado!' 
que nil.o oumprb· a. obrlgaçilo de man· 
ter o empregado que arosa de establ· 
Udade, nAo podendo ser oonstrangtdo 
judlolartamente a ter em casa. esse 
empreaa.do, porque nilo ha força hu· 
mana. que permlttiL a Justlga. obrtarar 
um oldadilo a ter na. sua casa. um lndl· 
vlduo que elle nilo queira ter, esse 
Eompregador, que nll.o cumpre a sua. 
obriaaoAo de fazer, Isto 6, de manter 
o empregado, vê essa. obrl&'a.o!Lo resol· 
vida na de Jl&gar b1demnbaçll.o pelas 
11erdas e damnos que occa1ionou. 

Maa que indemnlaagl.o ê esti., Sr. 
Presidente? Poder-se-á perguntar: 
n!Lo ê aquella determinada no art. 1.• 
da lei? Evidentemente, nl.ol Porque 
essa lndomntz,aoil.o seria uma inlzll.o, 
seria uma anecdota, seria, Sr. Presl• 
dente, uma burla. do direito asl!egura· 
do pela lei de estabilidade do empre· 
a-ado. 

Qual o empregado que, poden4o nau 
mala ser demlttldo desde que cump1•a 
rigorosamente o seu deyer, que po• 
dendo receber durante o resto dos seus 
pias um determinado ordenado, ~:>e 

llontente em receber wpena11 tantos 
mezes de vencimentos, quantos sejam 
os a.nnos de aervlgo? Que vale a mi
llerta desses clncoenta e tres contos e 
pouco com Que a poderoslsslma em· 
preea acena. aos olhos desse tuncclo· 
narlo exemplar do Britlab Bank, que 
gastou toda a. sua. vida, toda. a sua. 
enercla., todos os seus trabalhos e des· 
ca.nsos ao servlgo da.quella empresa, 
e que hoje, ar. Presidente, com mais 
de clncoenta annos ae edade ve a. sua 
actlvldade Inteiramente trancada, Inu
tilizada, fOra daquelle balcll.o onde ell&. 
la receber o dinheiro que os deposl· 
tantes naclonaes confiavam A &'&ran• 
tia dos banqueiros ln&'leses? Que va
le essa mlserla de clncoentiL e tres 
contos e pouco para. uma vida Intei
ra sa.crltlcada em beneficio da em· 
presa? 

Q Sr. Café Fllllo - Esse facto se re
pete em varias empresas estrangei
ras. 

O Sr • .ltlorau Aadrade - Pote, bem, 
lilr. Presidente, f preciso que as em· 
presas estranc~ras saibam que no 
Brasil ha u~á lecislag!Lp que prote• 
ge. os trabalhadores .•• 

O Sr. Café Fllllo - Pena ê que a 
Camara jA esteja vasta. Todos deviam 
ouvir a V. ;ulx. O discurso do nobre 
Deputado d~e ter &'rande dlvulgaQII.o. 

O Sr. Moraes Andrade - , , , ê 1)re· 
clso que essas empresas utbam que 
devem cumprir o seu dever. 

O Sr. Oswaldo Lima - A lei nllo 
obriga as sociedades a nAo se llqut· 
darem. 

O Sr. Moraes Andrade - Explico h 

V. Ex. A lei nl.o obriga as sociedades 
a existirem, a lei nl.o obriga os esta· 
beleolmentós a continuarem abertos, 
nllo obrl&'a as empresas a se nl.o 11· 
quldarem; óbrlga, porém, os llquldan· 
tes dessas empresas a lndemnlzar os 
empre.-a.doa que goaam de est&bllldo.• 
de, de accordo com os direitos que os· 
ses empregados tenha1n e nl.o com mi
seravels rldlcularias, como ê o c\\110 

doBritlsh Bank. 
Nll.o sl.o, prezado oollega, tantoe 

meses de ordenado quantos sejam o:J 
annos de servlgo, e, sim, urna.. .1Jl.l1am
niza~ 1\ .se llq.u t. u· .rJL(!ro~men
te em Xll<.lu•; "' 't' ·nlen .. , se outra 
ma.nerrã nlro llõuver de Uquldar; uma. 
nm'l!filnbaçlo que fOr determinada. pe· 
la juattca do trabalho que, lnfells· 
mente ainda nllo eatA perfeitamente 
OI'S'anfll&da, mns QltB 1tt "' unf "' 
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tabutdade do empreaado, determina 
ao em\l)regador que pague a esse em· 
pregado que vae demlttlr, porque elle, 
C!lmpreaa4or, espontaneamente fechou 
o seu estabelecimento, paa-ue uma In· 
demnlaaçll.o justa, razoavel e equltiL· 
Uva. 

• O ttr. Oswaldo Lima - E se o em· 
prega.do receber a\lndemnlsagll.o offe· 
recida? 

O Sr. Moraes Aailrade - Se o em· 
pregado receber a lndemntza.cAo offe· 
recida, de duas uma: ou essa indem· 
nlaagl.o correspono1e exactamente ao 
direito do empregado, e entll.o tollltar 
qaestlo, ou essa lndemnlaagll.o nll.o 
corresponde ao direito desse empre· 
aado e entll.o o aécordo entre empre
cador e emprecadd ê nullo ex-vi lep, 
por forga. da lei. Sou um dos collabo· 
radores da lei 62. O meu nobre colle· 
ga Oswaldo Lima vae ver que ne11ta 
lei estA. previsto o caao. 

Vejamos o art. U: 

"SII.o nullas de pleno direito 
quaesquer convengOea entre em· 
precados e empregadores tenden· 
tes a Impedir a appllcaçll.o desta 
lei•. 

JA prevlamoa este ca.eo, preudo col
leca. 

Na Commlssl.o de Leclalli)çll.o Social, 
havia advogados velhos, c~J,naados de 
11aber quaes os modoe 11elos quaea. no 
fOro, frequentemente, ee nur~m estae 
dlsposlçOea. 

O Sr. Oswaldo Lima - V. Ex. nAo 
está. vendo que a queatllo nllo ê par· 
lamentar, e, alm, judlclarla7 

O 111'- Moraes Andrade - Percloe-me 
V. Ex., mas 6 outro caso. NILo estou 
discutindo, na h:ypothue, o direito de 
um emprecado determlnadament6. 

O sr. ()até IrUJao - V. Ex. está. de· 
fendendo o prestigio da leglslaçl.o ao
clal. 

O Sr. Moraes Andrade - Nilo estou 
defendendo o caso do meu amigo, Dr• 
RttlmAo Hellmeister. Estou, em expU· 
caça.o pessoal, mot tl•ando á. camara e 
á. Naçll.o que ha empresas poderosisal· 
mas, vindas de um pala que tem o pe
l)aoho de querer ser o mais morall· 
za.do defensor doa dlreltoa e liberda· 
des em todo o mundo; que ha empre
sas como essa que, entretiLnto, preten· 
dem calcar aos pês, o direito dos em• 
prea-ados braallelros. 

O Sr. lJafé Filho - Multo bem. 
O Sr. Moraes Andrade - E' contra 

lseo que ~. e, princlp~entc, 

con.tm \l J com que o .Bállk 2..{ 
LoM.QD. I!.DÕ .S®.t.h Amerlc& J,.td., con
tlnu.a. ~ <~. l&L .Ao ,fjJ, aQ.wU.&Iu4o 
no quadro de seus e)l.lpretrados func· 
clonarlos que a~tram do Brltta:n 
Bank, onde gozavam de e11tabll1dade, 
sem establlldade de especle alcuma e 
sem, sequer, o respeito á. Integridade 
de seus ordenados. 

O Sr. Vaté Filho - V. Ex. faa bem 
em trazer o fa.cto ao conhecimento da 
Camara. 

O Sr. Matblas Freire - Jll' preetso 
que o Brasil nAo aeja 1UDft coloDia de 
banqueiros estran&'elrOII. 

O Sr. Vuar Tinoco - Segundo en· 
tendo ha. ainda uma burla peor. Ha. 
um banco que encampa outro que fln· 
ge liquidado. Esta a verdade. Entre
tanto, o mesmo banco continua a ex
plorar o capital doa brulletroll, para 
mandar os lucros para o exterior. 

O Sr. Moraes Andrade - Pretendo 
mostrar que a burla de que se valeu 
o London Bank, Imitado pelo Brltlah, 
para raagar a lei n. 62, ê uma burla 
Inepta, porque nllo permltte chegar, 
nem mesmo, com arcumentacllo pseu-

•do-jurldlca, A oonolusllo que preten• 
de. 

O !Ir. Oswaldo Lima - Nilo jeria 
melhor nAo pleitear em juizo essa ln
demnlzaoAo, pol11 pode o reaultado aer 
peor? 

OSr. Morae• Aadrade V. Ex. nllo 
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no '-lllo, jlstamente com a pertlnaola 
tom que os tnslez.ee defendem seus 
direltoa, esses meamos lncleaes, Sr • 
.i:'reaidente, que, aqui, pretendem bur
lar 01 direitos de noasos ooncldadll.oJS, 
valendo-se de um sophlsma eoez na 
lnterpretagll.o de nossas leia. 

O Sr. ()afê Filllo - Devemos obrl• 
cal-os ao cumprimento de nosaa learls· 
laol.o. 

O Sr. Oswaldo Lima - Ha burla 
quanto a ease11 aos quae11 ellea offe• 
recem a lndemnizaoll.o? 

O Sr. Moraes Andrade V. .lllx. 
meu preo~ado collega, arcumenta pra
gmaticamente. 

O 8r. Oswaldo Lima - Argumento 
sceptlcamente, relativamente ao Po· 
der Judlclarlo. 

O Sr. Moraes Andrade - E' precl110, 
entretanto, nAo argumentar dessa ma· 
nelra, porque, se assim nll.o fOr, a unt
ca concluaAo a que V. Ex. deve chega.r 
ê .wt " .wn de » 011 lln~ 11oullar 
conUnuadamente armado de trabuco 

da havia d• 
nl.o Ignora, 
pua Jurls", 
te Dl~resto, 
sua pa.rte 
tulgOea, era 
to", de tex 
mano11, o ( 
pelos difere 
tlnlano e a 
novas leis, 
que postei 
aquella prll 
collectanea 
nhas nll.o 
havemos de 
sabe exclui 
blêa 1ectsl1 
<:hoquem? 

Harmonlll 
tbematlo~em 

a prego. 
Qual ê, S 

to de e~ota 

considerado 
em punho, de c~~ocete, de faca e de me· fechamento 
tralhaclora, porque ê a unlca forma ~radol' por r 
de uoa cletendermos contra oa que estiLbeleclm 
abUI&IIl de nossa personalldade, visto commerclo1 
como a policia pode niLo eatar preston· anon,yma re 
te no momento para noa amparar. mente dlsct 

V. Ex., aem mais nem menos, a.Ura 
ao fogo toda a nos11a legllllaoll.o social. 

O Sr. Oswaldo Lima , - Vejo o aa· 
pecto pratloo da questll.o. 

O Sr. Moraes Andrade - Sr. Preall· 
dente, ha uma dl11poslçl.o na lei n. 62 
á. qual se querem, segundo parece, 
apegar os liquidantes do Brltlsh Ban.~~:. 

O !Ir. Vaté 11'1U&o - I .. o além do 
DWts, 6 wna fonte .reradora dos esue
mt•mo•. 

. Jrotae• Andrade - Essa dlll· 
poslçl.o ê a do artigo 6.• § J.•, que dia 
o seguinte: (Le) 

"Considera-se 11rovada a torga. maior 
(que afasta a obrl.raçllo de lndematsar 
a despedida lajota), quanllo ee tra
tar de uma provlclenola de ordem ge
ral, que attlnJa a todos os empreca
dos e na mesma proporol.o doa ven• 
ólmentos de cada um1 ou ee cars.oterl• 
ae .pelo fechamento de um estabeleci· 
11'\ento, ou filial, em l'elagl.o aos em· 
pregados destes, ou suppressil.o de um 
deterDJIJiado ramo de necoclo", 

Isto que a lei 62 coneidera como ca· 
ao de força maior para excluir a obrl· 
8'&çllo da lndemnlza.QII.o, o decreto n. 
24.816 já. admlttla, tambem, como fa
cto dlano de afastiLr a estabilidade 
dos fui:I.Oclonarloa bancarios. 

O Sr. Oswaldo Lima - V. Ex., sabe 
por exentJilO ... 

O 8r. Moraes Andrade - Estou, jue• 
tamente, meu presado oollega, fazen
do o papel de advogado do Diabo: ar
gumento contra mim me11mo. A eesa 
dlapoatol.o, sem duvida, os advogadoa 
ou con11ultoru jurldicos do London 
Bank e 4o Brltlsh, acon~~elharam qu11 
os mesmos ae apegassem, para o ef· 
feito de, liquidando o Brlttsh Bank, 
ficarem "lpso facto•, no caso de for
lO& ma.ior que exclue a obricatorleda· 
~e da. lndemnlz-..g! 

Preciso. ê, Sr. l'i'êsldente, que ae ve
ja clar,mente o sentido da lei. Ena 
liquida~ Q:ue a lei considera. força 
maior. para com ella excluir a obrl&'a· 
oll.o de o empregador lndemniaar o 
emp*IIJ!o, nlo ê a llquldaol.o 
esponttflu!a, a exttncglo volunta• 
ria do estabelecimento; se o fosse, 
equivaleria a dt.r.er: art. 1.• - existem 
taes direitos; no art. J.• - nll.o exla
tem esses meamos direitos conalcna· 
doa no art. 1.•1 

V. Ex., Sr. Presidente, meetre em dl· 
relto canonlco, sabe que nesse direi· 
to, como no clvll desde Roma aoa 
noBSoa dias, nllo 11e admltte uma lnter
pretaoAo que leve ao absurdo ou uma 
exegeae que destrua a dlsposloll.o a In· 
terpretar. JA. os jurlsc~aultoe, os cran
dee ,turtstaa -aos quaes Justlnlano com· 
metteu a empresa de organizar o •cor-

aua conttn1 
expontiLneaJ 
eatabelecim 
haja uma 
mento se 
mente da 
\III.O? O adn 
exclue a ob 
será., ao c 
das as dlf 
mandavam 
despedido I 
a eatabllldl 
pdo? 

Se a cont 
to, ou o llal 
devldaa a.~ 

lmportiLsseJ 
do Brltlab 
easa11 empr 
das, se co1 
relto e da 
rem o seu 
antea de d 
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nham por c 
ralldade ml 
operaçOes, 
t'<·UIDÍir&\:il.O 
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11abe perfeitamente. · 
o que quer dizer que o emprecaclol' 

que nll.o cumprir a obri&'&~~Ao de m~~on· 
ter o empregado que cosa de esta.bl· 
lld.ade, nll.o pod.endo ser constrangido 
;)udlolarlamente a ter em ca11a e11se 
emprecado, porque nil.o ha força hu
mana que perm!tta a JuaUga obrtaar 
um cidadão a ter na sua casa um lndl· 
vlduo que elle nll.o queira ter, ease 
&mprecador, que nAo c\1Dlpre a. sua 
obrlcagl.o de fazer, Isto 6, de manter 
o emprecado, vê essa obrl&'aollo reaol· 
vida na. de pa.car lndemnba.QII.o pelas 
t>erdas e damnos que occaalonou. 

Mas que lndemnlzaoAo ê estâ, Sr. 
Presidente? Poder-se-á perauntar: 
nil.o ê aquella determinada no art. 1.0 

da lei? Evidentemente, nll.ol Porque 
essa lndemnlll,agil.o seria uma lnlail.o, 
seria uma anecdota., ser!&, Sr. Presi· 
dente, uma burla. do direito aslle&'ura· 
do pela. lei de estabilidade do empre· 
aado. 

Quai o empre&'ado que, podendo nll.o.~ 
mala ser demlttldo desde que cumpra 
rleorosa.meute o seu deyer, que po· 
<lendo receber durante o resto dos seus 
_!lias um determinado ordena.do, be 
'flontente em receber a11enas tantos 
u1eze11 de vencimentos, quantos sejam 
os annos de servlgo? Que vale a mi· 
seria de11ses olhcoenta. e tres contos e 
pouco com que a poderoalsslma em
presa acena ao11 olhos desse funcclo· 
narlo exemplar do Brltlsb Bank, que 
gastou toda a sua vida, toda a sua 
enercta, todos os seus trabalhos e des· 
oa.nsos ao servlgo daquella. empresa., 
e que hoje, Sr. Presidente, com mais 
de clncoenta a.nnos ae edade vê a. sua 
actlvldade Inteiramente tranca.da., tnu
tlllaada, f6ra daquelle balcll.o onde elle 
ta receber o dinheiro que oa depoal• 
tantas naclonaes confiavam A caran· 
tia dos banqueiros Ingleses? Que va· 
le essa mlserla de clncoenta e tres 
contoa e pouco para uma vida Intei
ra sacrificada em beneficio da em
preaa? 

O sr. Oaté Filho - Esse facto se re~ 
pete em varla.e empresas estransel
raa. 

O Sr. 1\loraea Andrade - Pois, bem, 
Sr. Presidente, oê preciso que as em· 
preaas eatra•tyra.a saibam que no 
Braall ba umà leslelagl.p que prote• 
ge. os trabalhadores .•• 

O Sr. Oafê Filho - Pena ê que a 
Camara jA esteja vasta. Todos deviam 
ouvir a V. jllt. O dlacurso do nobre 
Deputado de'te ter arande dlvulaaQil.o. 

O Sr. Moraes Andrade - • , • ê pre• 
clao que essas empreaas ulbam que 
devem oumprlr o seu dever. 

O Sr. Oawaldo Lima - Á lei nll.o 
obrlaa. as socledadea a niLo se liqui
darem. 

O Sr. Moraea ADdrade - Explico IL 

V. Ex. Á lei nll.o obriga as aocledades 
a existirem, a lei nll.o obriga os eeta· 
beleclmentós a continuarem abertos, 
nllo obrlaa as empresas a se nll.o li
quidarem; obriga, porém, os llquldan
tea dessas empresas a lndemnizar oa 
empregac!Qll que gosam de estab111da
de, de aocordo com oa direitos que os· 
eee empreaados tenham e nl.o com ml· 
seravela rldlcularlas, como ê o c·u10 
doBrltlsb Bank. 

Nll.o alo, prezado collega, tantos 
meses de ordenado quanto• seJam 03 

annos de eervloo, e, sim, Ulll.ll.. wJo· -
nlsa,g!Q_ u u lhJUiolt rii. }'l&,oro.Lamen
te em o do: He11 l'll ' se outra 
maneira nll.o houver de liquidar; uma. 
I ,, •nnl~"'' 'u que fOr determinada pe
la jUitiOa do trabalho que, Infeliz
mente ainda nll.o está. perfeitamente 
orgaltfllt!Hia,. mns QU1t :f* .u"' unf or 
gll.o sufftclente para. tra.tlr desses ca.
aos, ap61 ouvir o empreg@.dor e o em-
i. '8&'&do. 

O meu nobre collega, Sr. Deputado 
Oswaldo Lima, bacharel em Direito 
Que 6, sabe perfeitamente do que se 
trata. Esta obrl~raclo de faser, que 
corresponde para o empreaador, A e1· 

"J. YGo 

• O IJr. Oawuldo Lima - E se o em• 
precado receber a\lndemnlaagll.o otfe
reclda? 

O Sr. Moraea ADdrade - Se o em· 
preaado receber a indemnt.r.aoa.o otfe· 
reclda, de duas uma: ou essa lndem· 
nlsa.cll.o correaponlle exactamente ao 
c11relto do empre~rado, e enta.o tollltu•· 
q_.tlo, ou essa lndemnl~:aoa.o nll.o 
oorreaponde ao direito desee empre· 
aado e entll.o o aGoordo entre empre
&'&dor e empreaadd ê nullo ex•vl lea ... 
por força ds leL Sou um doa collabo
radorel da lei 83. O meu nobre colle· 
sa Oawaldo Lima vae ver que nesta. 
lei está prevlato o caso. 

VeJamo• o art. U: 

"SII.o nullae de pleno direito 
li.U&esquer convenoOes entre em· 
preaados o e111precadorea tenden· 
tes a Impedir a appllcagll.o desta 
lei•. 

O Sr. Vaté FJiho - Devemos obrl· 
cal-os ao cumprimento de noBBa leais· 
I ao Ao. 

O sr. Oswaldo Lima - Ha burla 
quanto a ease11 aoa qua.es ellee offe· 
recem a lndemnlaaQI.o? 

O Sr. Moraea Andrade V. Ex. 
meu pre.aado colle&'a, ar&'Umenta pra· 
cmatloamente. 

O Sr. Oswaldo Lima - Arsumento 
sceptlcamente, relativamente ao Po
der Judlclarlo. 

O Sr. Moraes Andrade - E' preolao, 
entnta.nto, nllo araumental· desaa ma
neira, porque, 11e aaalm nll.o fOr, a uni· 
ca concluall.o a que V. Ex. deve checar 
ê Wl. li u O&ll&. W» 4# ll 011 ll.evs. andar 
co.oJ,lnua.dament.e arma.do de trabuco 
em punho, de cacete, de faca e de me· 
tra.lb.adora, porque é a unlca forma 
de nos de!e.udGJ"DlOS co11tra os que 
a.bu~~&m. de noa11a peraonallda.de, visto 
como a policia pode nll.o estar preaton· 

Jli. prevlamoa este calo, prezado ool· te no momento para nos amparar. 
leaa. I v. EL, sem mate nem menoa, aura 

Na Commlaall.o de LeclalajOAo Social, ao toao toda a noa11a. lealalagll.o aoclaL 
havia advocadoa velhoa, c$,naado11 de o sr. oawaldo Lima - Vejo o a11· 
saber quaea oa modos pelos 'O.U&ello no pecto pratico da queatll.o. 
fOro, frequentemente, ae DU$m eataa O Sr. Moraea Andrade - Sr. Presl• 
dlsposloOe., dente, ha uma. dlspoalçlo na lel n. 62 

O Sr. Oswaldo Lima - V. Ex. nll.o á qual ee querem, aeaundo parece, 
está vendo que a queatl.o nllo ê par· ape&'ar os liquidante& do Brltlsh BanK. 
lamentar, e, elm, judlclarla? O sr. Café Jo'llho - leso além do 

O Sr. Moraes Andrade - Perdoe-me JW&Ja, 6 IUIIa fonte •eradora dOtt Glttre
V. Ex., mae ê outro ca.ao. Nll.o estou miamos. 
discutindo, na hypothese, o direito de , Jl"oraea Alldrade - Essa dia· 
um empreaado determlnadament6. poalolo ê a do artlco &.o § 1.•, que dls 

O sr. Oafé IPIIho - V. Ex. está. de· o I&&'Ulnte: (Lt) 
fendendo o prestlii'IO da leslalaoAo •o· "Conaldera-se 'Provada a foroa maior 
olal. (que afasta a obrlaa~:fto de ludelllDiaar 

O Sr. Moraea Aadrade - Nilo eatou a deapedlda lujaata), quando se tra
defendendo o caso do meu amlao, Dr• tar de uma providencia de ordem ce
RII.lmll.o l:lellmeleter. Estou, em expU_. ral, que attlnJa a todos os empresa· 
ca.çll.o pessoal, motitl'ando á. camara e doa e na mesma proporoAo doa ven
a. Nagio que ha empresa.& poderoslsal· blmentos de uada wn, ou se caraoterl• 
mas, vindas de um pala que tem o pe· 1.0 .pelo fecha.mento de um eatabeleol
naoho de querer ser o mala morall· IJ\&nto, ou flUa!, em nlagll.o aoa em
aado defensor doa direitos e llberda.· pregado• c!eatea, ou auppreulo de um 
dea em todo o mundo; que ha empre- deter!lll!lado ramo de ner;oclo". 
sas como essa. que, entretanto, preten· Ist.e que a lei 62 considera como ca
dem calcar aos pêa, o direito doa em· eo de forca. maior para excluir a obrl· 
pre&'adoa brasileiros. gaçllo da lndemnlsagll.o, o decreto n. 

O Sr. Vuf6 Filho - Multo bem. U.816 Já admlttla, tambem, como ta-
O Sr. Moraea Andrade - E' contra cto dlano de afa1tar a. establlldade 

Isso que ~. e, prlncl~ente, dos fuD.cclonarloa bancarloa. 
conlr.&. 1 l,t 1 com QU.!l o .BAnk of O Sr. Oswaldo Llaaa - V. Ex., sabe 
Lo.rul!!n Anel ~ Amerlca .Ltd., con· por exenJplo. , • 
tlnuu. ~ J4l,l. ;Q.. iôi. pdmltUpdp O Sr • .Moraea Andrade - E1tou, jua· 
no quadro de seus e_mprecados func· ta.mente, meu presado eolle~ra. fasen
clonarlos que 1~tram do Brltlail do o papel de advogado do Diabo: a.r
Bank, onde gozavá.m de eatablllda.de, gumento contra mim mesmo. A essa 
sem establllda.de de especle alcuma e dlsposlgll.o, sem duvida, os adVO&'&dos 
eem, sequer, o réapelto 1\ Integridade ou consultorea jurldlco• do London 
de seus ordenados. Bank e !lo Brltlsb, aconselharam que 

O Sr. Oafé Filho - V. Elt. faz bem os mesmos se ape&'aaaem, para o ef· 
em trazer o facto ao conhecimento da feito de, liquidando o Brltlsh Bank, 
Camara. ficarem •tpso facto", no caao de for• 

O Sr • .Mathlas Freire - IC' preciso lll& maior que exclue a obrlaatorleda
qae o Braall nllo seJa uma colonla de ~e da lndemnlz~l 
banqueiros estraa&'ell'OII. Preciso 6, Sr. Pi"êsldente, que se ve-

0 Sr. Onar Tlaoeo - Seaundo en· ja clar"mente o eentldo da. lei. Es':la 
tendo ha. ainda. uma burla peor. Ha llqulda."-o que a lei conllldera força 
um banco que encampa outro que fln· maior. para com ella excluir a obrlca
ge liquidado. Esta a verdade. Entre· oAo de o empregador lndemnlzar o 
tanto, o meamo banco continua a ex- emP.e.l\do, nlo ê ' a llquldagll.o 
piorar o capital doa brasllelroa, para eepontllbea, a extlno.çll.o volunta.· 
mandar os lucros para o exterior. ria elo eltabeleclmento; se o fosse, 

O Sr. Moraea Andrade - Pretendo equivaleria a dLr.er: art. 1.•- existem 
mostrar que a burla de que se valeu taes dlreltoa; no art. J.• - nlo exls· 
o London Bank, Imitado pelo Brltiah, tem eaaes meamos dlreltoa consl&'na· 
para ras~rar a lei n. 81, 6 uma burla doa no art. 1.•1 
Inepta, porque nlo permltte chegar, V. Ex., Sr. Presidente, mestre em dl· 
nem mesmo, com arcumentaoll.o pseu· relto ca.nonlco, sabe que nesse direi· 
do-jurldtca, a. conclusll.o que preten· to, como no clvll deade Roma aos 
de. nossos dlal, nll.o se admltte uma Inter-

O Sr. Oawaldo Lima - Nll.o ierla. preta.cll.o que leve ao absurdo ou uma 
melhor nllo pleitear em julso easa In· execeae que destrua a dlaposlgl.o a In· 
demnhlacllo, pois pode o re1ultado ser terpretar. JA os Jurlacqpaultos, os cran
peorT des jurtatas aua quaes J.ustlnlano com-
OI~. Morae• Andrade .- V. Ex. nll.o metteu a empresa de orcanlsar o "Cor

pode e11quecer a Ugllo de Iherlnc, o pua Jur11 Clvllls", na. lntroducolo :1. 

arande mestre do dlrelto que, na sua esse monumento de dlrelto, a.conse
admlravel monograpbla • A EvoluoAo lhavam aos hermeneuta.a, aos exege
no Dlretto•, afflrma que, defendendo tas que, se por ventura encontraasem, 
r. mlnlmo de todos os noaaoa direitos dois textos apparentemente contradi· 
ê o proprlo direito que defendemos. ctorlo1 e dlvsrcentea, procura.asem 
Iherlna - 6 Ironia. das lronla.ll - ae culdadoumente a maneira de ajua· 
mo ulo falha a memorla, argumenta, tal-oa, porque naquella oollecolo na· 

manos, o C 
pelos difere 
tlnlano e a1 
novas leia, 
que poater 
aquella prh 
colleota.nea 
nha1 na.o I 
havemos de 
eahe exclWI 
bléa le&'IBll 
choquem? 

Jiar1uonlz 
themat111em• 
apreco. 

Qual ê, S1 
to de ebtal 
considerado 
fechamento 
gador por 11 

esta.beleclmo 
commerclo? 
a.nonyma re 
menle discu 
11ua contlnl 
elt'J)ontaneaJ 
eetabeleclm 
haja uma 
mento se 
mente da • 
,.ao? O a.dn 
exclue a ob1 
será, ao c 
daa a11 dls 
mandavam 
despedido 11 
a esta.blllds 
l'&.do? 

Se a cont 
to, ou o paJi 
devidas ao 
lmportasse11 
do Brltlah 
essas empr' 
daa, se oo11 
relto e da , 
rem o seu 
ante& de d 
elos a eaat 
nham por c: 
ralldade ml 
operac~ea, 

C: c mnhra.~:Ao 
gadolo , 4~ 
entu. .QII &oc 

Essa E q 
que nOs 0\1 

da Aaerle& 
nos de alér 
nll.o querem 
tantemente, 
lacll.o, desN 
nla. 

Nlo crelc 
aume, pola 
dadea. 

O Sr. On 
se dos fun1 
verem prol 
ella será. d~ 

0 Sr. MOI 

tra aa em1 
e do Londc 
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otflolaes dt 

Maa, Sr. 
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VIDA BANCAR!! 
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LDtar: 
'~ 1.• 
Dl'qUe 
rlzilo, 
~reei· 

~rura· 
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o nl\~ 
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. em· 
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" que 

sua 
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mala 

sun. 
tnu-

' elle 
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va
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aabilldade do emprecado, determina 
ao erupresador que pasue a esee em· 
preca.do que vae demlttir, porque elle, 
empresador, espontaneamente fechou 
o seu eetabelectmento, P&i'Ue uma In· 
demnh:açl.o Justa, razoavel e eqult&· 
Uva. 

• O Sr. Oawaldu Lima - E se o em· 
presado receber a \indemniza.çl.o offe· 
reclda? 

O llr. Muraea Allilrade - Se o em· 
pregado receber a lndemni.zacAo offe· 
reclda, de duas uma: ou essa lndem· 
nizagl.o uorreeponole exactamente ao 
direito do emprea&do, e entl.o tolllt•u· 
qaeatlo. ou eesa. indemnlzagl.o nll.o 
corresponde ao direito deeae empre· 
aado e entll.o o &G<lordo entre empre
aador e empreaadd! ê nullo es-vl lesta, 
por forga da lei. Sou um doa collabo
radorea da lei 62. O meu nobre colle
aa Oswaldo Lima. vae ver que nesta 
lei eatA prevlato o ca&o. 

VeJamo• o art. U: 

"SII.o nulla.s de pleno direito 
q,uaeaquer convengl!es entre em· 
preca.dos e empreal.dorea tenden· 
te& a Impedir a appUcaçll.o desta 
lei". 

JA prevla.moa eate caso, prezado col· 
le&"a, 

Na Commi8BI.o de LealalijçB.o Social, 
havia advoaado& velhoa, c•.n•adoa de 
saber quaea oa modo& peloa oquae11.. nc. 
fOro, frequentemente, se D~m eeta.ll 
dlspo&lçl!ea. 

O Sr. Oswaldo Lbwl- V, Es. nl.o 
está. vendo que a questl.o na.o é par
lamentar, e, sim, judiciarl&? 

O Sr. Moraea Audrade - Perdoe-me 
v. Ex., mas é outro caso. Nlo estou 
discutindo, na hypotheae, o direito de 
um empreaado determinadament6. 

O Sr. ()afê 1rmao - V. Es. eetá de· 
fendendo o pre&tlaio da leatalagll.o •o
clal. 

O Sr. Moraea Aadrade - NA.o eatou 
defendendo o caso do meu amlco, Dr• 
R~lmll.o Hellmeister. E&tou, em expU· 
caçl.o pessoal, mo11trando á. camara e ' 
á. N~gll.o que ha em.preaa& poderoelsal· 
mas, vlndaa de um patz que tem o pe
nacho de querer ser o mais morall· 
sa.do defensor doa dlreltoe e liberda
des em todo o mundo; que ha empre
sas como essa que, entretanto, preten
dem calcar aos pêa, o direito dos em· 
pre&"ados brasllelroa. 

O Sr. Caf6 Fllllo - :Multo bem. 
O Sr. llluraea Andrade - E' contra 

lseo que ~. e~, prlnclpNúJente, 
conU:a. llllrlJI. com q\!._e o llânk of 
LW,Qn f!.DJJ ~ Amerlca Ltd., con
tlnu.a.. a~ J.&L J a:, 1u1wu•IR4 0 

no quadro de seus e~'Pr&JI'ados func• 
clonartoa que ·~am do Brltts:n 
Bank, onde I'Ozavàm de eatabllldade, 
sem 11stabllldade de e&pecle alauma e 
sem, &equer, o réapelto á. lnte~rtda.de 

de seus ordenado&. 
O Sr. Oaf6 Fllbo - V. Ex. tas bem 

nllo em trazer o facto ao conhecimento da 
I!Ul• Ca.mara. 

O Sr. Mathlas Freire - E' preelao 
o h que o Braall nllo seJa uma eolonla ele 
d banqaell'oll eatranselrotl. 
t - O Sr. Oeaar Tinoco - Sell'undo en-
tu , tendo ha ainda uma burla peor. Ha 
11- um banco que encampa outro que fln· 

'~Tl· &'e Uquldado. Esta a verda.de. Entre-
os tanto, o moemo banco continua a ex· 

dl&· plorar o capital doa braallelroe, para 
ce- mandar os lucro• para o exterior. 
ka.l· O Sr. Moraes Alldrade - Pretendo 
1~o moetrar QUe a burla de que se valeu 

o London Bank, lmi ta.do pelo Brltlah, 
teu para rall&'ar a lei n. 63, ê uma burla 
oa Inepta, porque nlo permltte checar, 

• nem mesmo, com arcumentacll.o paeu
do-jurldtca., 11. concluslo que preten· 
de. 

O Sr. Oswaldo Lima - Nl.o ierla 
melhor nlo pleitear em julao es&a In• 
demnlsagll.o, pois pode o resultado ser 
peorT 

o•r. Moraea Andrade - V. Ex. nll.o 

no caso, jtlstamente com a pertlnacla 
com que os ln&"lez.ee d11tendem seus 
direitos, esses mesmos lnclese&, Sr. 
&>residente, que, aqui, pretendem bur
lar os direitos de nossos concldadll.oll, 
valendo-se de um sopl:\lema &oea na 
lntarpretaca.o de nosaas leia. 

O Sr. Oafé Fllho - Devemo& obri• 
&"al-oe ao cumprimento de no&sa lealJI
Iaclo. 

O Sr. oawalclo LliDa - Ha burla 
quanto a ea&es aos quae11 elles offe· 
recem a lndemnlaaçlo? 

O Sr. Moraes Anclrade V. Jllx, 
meu prezado colleca, ar~rumenta pra.
gmattcamente. 

O llr. Oswaldo LliDa - Arcumento 
sceptlcamente, relativamente ao Po
der Judiclarlo. 

O Sr. Moraes Anclrade - E' preciso, 
entretanto, nll.o arcumentar dessa ma
neira, porque, &e aeslm nl.o fOr, a unl
ca conclu&ll.o a que V, Es. deve cheaar 
é ali&. JWl !le IW1 AoVI' lolldar 
colÚJ,Dua4am.ente armado de trabuco 
em punho, de cacete, de faca e de me
tralb.adora, porque é a un!ca. forma 
de no& d,e!811dermoa contra o& que 
abua.m. de nossa personalidade, visto 
como a. poUola pode nll.o e&tar pree~n
te no momento para nos amparar, 

V. Ex., sem mala nem menoe, aura 
ao foco toda. a no&ea lealslaçl.o aoclaL 

O Sr. Oswaldo Lima - Ve,jo o as
pecto pratloo da questll.o. 

O Sr. Moraes Aaclrade - Sr. Freai• 
dente, ha. uma dispostcll.o na lei n. 82 
é. qual ae querem, secundo parece, 
apeaar os llqulda.ntea do Brltleh Ban.llt. 

O Sr. Café Irllb.o - l ... o al6m do 
auall, 6 uma foate ~reradora do• OJI:tre
mtamo•. 

, Jl"orae• Alldrade - Essa dia· 
poslgA.o é a do a.rttao &.o § a.o, que dia 
u segutn te: (L&) 

•consldera-ae ·provada a forga maior 
(que afaata a obrllraellu de lndemulaar 
a deapedlcla IDJWita), quanlf,o se tra
tar de uma providencia de ordem ae
ral, que atttnJa a todos 011 empre&"a
doa e na mesma proporgll.o do& ven· 
ólmentos de uada oUu1, ou se caracteri• 
z.e .pelo fechamento de um eatabelecl· 
11\ento, ou fllla.l, em relagll.o aos em
pregados 4eates, ou auppreseAo de um 
deter~lflado ramo de necocto•. 

Isto que a lei 62 coneldera como ca
SQ de forca maior para. excluir a obrt
gagA.o da lndemntzaclo, o decreto n. 
24.616 Jll. admlttla, tambem, como fa
cto dtcno de ata.etar a eetabllldade 
do& fuQ.cclona.rtos bancarloa, 

O Sr. Oawaldo Lima - V. :mx., sabe 
por eselD'Jilo •.. 

O Sr. Moraea Andrade - Estou, jus
tamente, meu presado colleca, fazen
do o papel de advogado do Diabo: ar· 
gumento contra. mim mesmo. A essa 
dlspoalgll.o, sem duvida, os advoaados 
ou consultora& ~urldlcos do London 
Bank e elo Brltleh, aconaelharam que 
oe mesmoa se apega111em, para o ef
felto de, Uqutdando o Brlttsh Bank, 
ficarem "tpeo fao*o•, no caso de for• 
ça maior que exclue a obrlll'atorleda
~e da indemnlz~! 

FreclJio ê, Sr. l'i'i"sldente, que ee ve
Ja clarablente o eentldo da lei. Es':la 
liquida~ ttue a. lei coneldera. força 
maior. para com ella. excluir a obrlca· 
gll.o de o empregador indemnlzar o 
emp*._ao, nlo é ' a llquldagll.o 
espontcftlea, a. exttncça.o volunta
rla do eatabeleclmento; se o fosse, 
equivaleria a dt.zer: art. 1.o - exlatem 
ta.ea direitos: no art. 1.0 - nlo exls• 
tem eese& mesmos direitos conetcna
dos no art 1.•1 

V. Ex., Sr. Presidente, meetre em dl· 
relto canonlco, sa.be Que nesse direi· 
to, como no clvll deede Roma aos 
noseoe dlaa, nll.o se admltte uma Inter· 
pretaçlo que leve ao absurdo ou uma 
exe&'eae que destrua a dtsposlcll.o a In· 
terpretar. Jé. os jurlscqpeultos, os gran
dee jurista• 11.oe qua.ee Juatlnlano com
metteu a empreza de orcanlzar o "Cor-

da havia. de contradfctorlo. :m V. mx. 
nl.o lcnora, Sr. Fre&ldente, que o "Cor
pu& Jurls", principalmente na sua par
te Dlge&to, na sua parte Codtao e na 
&ua parte Novellas ou novae conatt
tulçOes, era. a collectanea, o "Dtcea
to", de textos doa jurlsconaultoa ro• 
manos, o Codiso, das leia expedidas 
pelos diferentes lmpera.dore& até Ju&
tlnlano e as Novaa ConatltulgOes, du 
nova& lei&, das novas oonaljltulçOeB 
que poeterlormente ae anne:u.ram 
aq,uella primeira oollecgl.o. Se neaaa 
collectanea. de textoa lb de leia extra
nhaa nll.o havia contradlccOea, como 
havemoa de a.cceltar que numa lei que 
&ahe exclusivamente de uma asaem
bléa le~ialatl v a, as dlspo&lçl!ea a e 
(,hoquem? 

Harmonlsemo11, co&juatemoa, IIYD· 

them&tl.llemos 011 artlaos da lei em 
a prego. 

Qual é, Sr. Frealdente, o fechamen
tu de e11tabelectmento que pOde aer 
con&iderado ""forca maior", aenl.o <1 

fechamento a que t levado o empre
gador por nao poüer mantel' o moamo 
eatabeleclmento ou o me11mo ramo de 
commerclo? Quando uma aoctedade 
anonyma reune seus acclonlstaa, llvre
men~e dl&cute o seu iechamento ou 11. 

eua conttnuagll.o, e ess11a acclonlataa, 
e:ll'pontaneamente, deliberam fechar o 
estabelecimento, pOde-se dizer que 
haJa uma. forca maior, que o feoh&· 
mento se possa fazer Independente
mente da obrlcaçílo da lndemniza
llàu? O admlttb· que esse fechamento 
exclue a obrtcagll.o de lndemnlzar, nl.o 
será., ao contrario, raeaarem-ae to
dae as dfsposlgl!es anteriores, que 
mandavam indemnlsar o empre&'&do 
despedido Injustamente e concederam 
a estabilidade a e1111e meiiDlo emp:e
cado? 

1 
Se a contlnuaçl.o do eatabeleolmeu

to, ou o pa&"amento daa lndemnlzagl!es 
devidaa aoe emprecadoa brjLallelroa 
lmportaasenl a exttnçlo do capital 
do Britlsh Bank e do London Bank, 
e11ea11 empresa.s, se fossem morall..ll&· 
daa, 11e conheceasem a noglo do dl· 
reito e da .;luattça, antes de dletrlbut
rem o &eu dinheiro ao& a.cotonlsta.H, 
antea de dlstrlbulrem dlvldendoe re
&'IOB a essee mesmos acctonlatas, tl· 
nha.m por obrl&'&gl.o preclpua, de mo
ralidade mlnlma, ou continuar euas_ 
operaçl!ee, ou p&JI'ar prim••-:._ 
úutnlra~o devida ao& seua eii!Jlre
gado• ·, tl~ , (llatribult. o .IUn.b~rc 
entu. .QIJ ,&çç{o.JWt.t.as. (JUIIito bem). 

Eaea. i que 6 noolo de moralidade, 
que nOs outros mestleoa desta parte 
ela Amerlca, reconhecemo& e que a.r;ya
noa de além Atla.ntlco na.o Babem ou 
nll.o querem reconhecer, burlan<fo lrrl· 
tantemente, ra•cando a noasa lecte
laçl.o, desrespeitando a noua sobera
nia. 

NAo creio, porém, que tuo ee con
&ume, pois confio 11m nosaas autor!· 
dades. 

O Sr. Oswaldo Lima - Na hY,Jt~e-
118 do& funcclonarlo& proJudlcadoll' de
verem promover acgll.o, contra. quem 
ella aerá. dirlalda 'l 

O Sr. Moraea Aadrade - Seria. con
tra as empre&a.B reunidas do Brltlah 
e do London Bank, deante doa docu
mentoe constante& das publlcaçOea 
officlaes de um e de outro. 

Ka.a, Sr. Prealdente, a mentira an· 
da aempre coxa. l'or multo que corra, 
a mentira. ê eempre apanhada. "Ka.la 
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llloraea A..udl'ade - Se o em· 
receber a lnclemnl.tagl.o ofte

de duaa uma: ou eeaa lndem
correspoJlile e:u.ctamente ao 
o emPrel'ado, e entiLo tollltiU 
ou e88a lndemnlaagAo nAo 

onde ao direito deaae empre
entAo o a4oordo entre empre
empreaadcl 6 nullo elli•vl lesa., 

ga da lel. Sou um doa oollabo
da lei 82. O meu nobre colle· 
aldo Lima vae ver que nesta 
prevlato o caso. 

noa o art. U: 

de pleno direito 
eaquer convenQ688 entre em· 
adoa o empreaadorea tenden· 
a Impedir a appllcaglo desta 

O ar. Oawaldo Lima - Ha burla 
quanto a esae11 aos quae11 elles offe• 
recem a lndemnlsaçl.o? 

O Sr. Moraes Andrade V. .l!lx. 
meu pruado oollel'&, arl'umenta pra· 
l'm&tloamente. 

O 111'. Oswaldo Lima - Argumento 
aoeptlcamente, relativamente ao Po· 
der Judlclarlo. 

O Sr • .lloraea Aadrade - E' preoleo, 
entretanto, nlo ar&"umentar deaaa ma
neira, porque, ae a88lm nAo fOr, a unl
ca conclua4o a que V. Ex. deve <lhecar 
é .44 ~u alia .wn de II.Oll llev& awl&r 
cQJÚmuallamente armado de trabuco 
em P.,ll.nho, de oaoete, de faca e 4e me
tralb.&dora, porque é a unlca forma 
de noa d.etll.l;ldermoll oo11 tra oa que 
abUMtm de noesa personalidade, vleto 
como a pollola pode nAo estar preston· 

evlamoe eete cuo, preaa<lo col· te no momento para nos amparar. 
I v. EL, 11em mala nem menos, aUra 

omml881.o de Lel(lslltjÇAo 8oolal, I ao toco toda. a. nos11a leglelagio social. 
Wvosa<loa velhol, c~opeados de o ar. oawaltlo Lima - Ve.io o as· 
lU&ea oa modos pelos quae~~o n<> pecto pratico da queetlo. 
•equentemente, ee ourl&m estas o ar. Mora• Aadrade - sr. Presl-
~Oea. dente, ha uma dl11poalgAo na lei n. 62 

Oewaldo Lima - V. Ex. nll.o ' qual ae querem, ae~rundo parece, 
IDdo que a queatAo nAo é par- ape~rar oa liquidante. do Brltlah Ban~~:. 
r, e, alm, judlclarla7 O Sr. Café Jo'IUto - .l»ao al6m do 
Moraea Andrade - Perdoe-me ..... 6 uma foate lft'l'adora doa uue
mas ê outro caso. NILo estou ma.moa. 

do, na hypothese, o direito de 
reaado determtnadament6. 
Vaté Irua.e - V. Ex. está. de
o o preatll'lO da lel'lalagl.o -.o· 

lloraea Aadrade - Nilo estou 
do o caso do meu amlao, Dr1 
Bellmetster. Eatou, em expU· 
asoal, mo11trando á carnara e 
que ha empreaaa poderoalsal· 

das de um palz que tem o pe
le: querer aer o mala morall· 

ensor dos dlreltoa e Uberda-
todo o mundo; que ha empre
u easa que, entretanto, preten· 
car aos pêa, o dlretto doa em· 
' braallelroa. 
Caf6 Fllbo - Multo bem. 
Moraea Andl'ade - E' contra 
e ~. e, prlnclp~ente, 

u l com r u, o .a.n.k ot 
Alld ~ Amerlca J.td., con• 
.u.aw J.&L. ..a.. &f, ad w uu r' o 
ro de seus eJbpregados func
a que sa,kftam do Brltla:O. 
ndo I'Osavam de estabilidade, 
bllldade de espeole &ll'uma e 
uer, o réepelto A lntearldade 

ordenadoe. 
Café Filiao - V. EL faz bem 

. llrorae• .&atlrade - Easa cUs· 
poslglo 6 a do artlao li.• 1 J.•, que dia 
o aeaulnte: <L•> 

~considera-se provada a torga maior 
(que afaata a obrll(açAo de lndemnlaar 
a de•pedtda lllJaata), quanllo ae tra
tar de uma providencia de ordem ae
ral, que attlnja a todo• os empreaa.
dos e na mesma proporglo doa ven
cimentos de oada um, ou ae caraoterl• 
ló8 •Pelo fechamento de um estabeleol-
11\ento, ou flllal, em relagAo aos em
pregados destes, ou auppreaalo de um 
deter~lflado ramo de nel'ocio•. 

Isto que a lei 82 coneldera como oa
ao de força maior para excluir a obrl
caçAo da lndemnlsagAo, o decreto n. 
U.816 JA admlttla, tambem, como f&• 
cto dlano de afa1tar a establlldade 
doa fu11.0clonarlos bancarto1. 

O Sr. Oswaldo Lima - V. Ex., aabe 
por exemplo . .. 

O Sr. llloraea ADdrade - Estou, jus
tamente, meu preaado <lOllel'&, faaen• 
do o papel de advoaado do Diabo: ar· 
cumento contra mlm mesmo. A. e•sa 
dlapollglo, sem duvida, oa advo&"ados 
ou consultores jurldloo• do London 
Bank e 4o Brltlsh, aconselharam qut~ 

os meamoa ee apeaaesem, para o ef· 
r o facto ao conhecimento da felto de, liquidando o Brltlah Bank, 

ficarem "lpeo facto•, no caao de for• 
ID' preea.o ça maior que exclue a obrlcatorteda
coloDia de !de da lndemnla~l 

eat .... selroa. 
Ceaar TIDooo - Seaundo en
a ainda uma burla peor. Ha 
o que enc&m-pa outro que fln· 
ado. Eata a verdade. Entre-
mesmo banco continua a ex· 
capital doa braallelroa, para 

os lucros para o exterior. 
Horaea Andrade - Pretendo 

Preolao. I, Sr. 'PP'ialdente, que ee ve
ja clarliment e o sentido da lel. Ena 
llquldaOio que a lel considera foroa 
maior. para com ella excluir a obrlaa
glo de o empregador lndemnlzar o 
emp-~ô, nlo 6 ' a llquldagl.o 
eapont!Jtlea, a extlnoollo volunta· 
ria do Bltabeleclmento; ee o foaae, 
~qulvalerla a dt.ser: art. 1.• - ulatem 
taee dlreltoa; no art. J.• - nAo· esta
tem e11sea meamoe dlreltoa conalana
doa no art. 1.•1 

que a burla de que ae valeu 
Bank, Imitado pelo Brltlah, 

car a lei n. 82, e uma burla 
porque nlo permltte oheaar, V. :mx., Sr. Presidente, mestre em dl· 
mo, com araumentaoao paeu- retto canonlco, aabe que nesse dlrel
oa, a. oonclual.o que preten- to, como no clvll de1de Roma aos 

O•waldo Lima - Nlo ierla 
lo pleitear em julso esaa In· 

o, pols pode o resultado ser 

nos11os dlaa, nl.o ae adJÍJ.ltte uma Inter· 
pretaolo que leve ao ab11urdo ou uma 
exeaeee que deatrua a dlaposlol.o a In· 
terpretar. JA 011 Jur!BCClDIUltoa, os l'ran
dea Jurlataa -aoa quae11 J"uetlnlano com

ora~ A.Dbade - V. Ex. nl.o metteu a empreza de orcanlsar o •cor
uecer a ligAo de Iherlntr, o pua Jurla Clvllla", na tntroclucglo 11. 

e1tre do direito que, na aua eaae monumento de direito, aconae-
1 monographla • A. EvolugAo lha vam aos hermeneutaa, aoe exeae-
o", afflrma que, defendendo 

de todos os nosaoa direitos 
rio direito que defendemos. 

O Ironia daa lronlaal - ae 
&lha a memorta, arcumenta, 

tas que, se por ventura encontrassem, 
doia textos apparentemente contradl
ctorloa e dlveraentea, procurassem 
cuidadosamente a maneira de ajul· 
tal-oa, porque naquella oolleoglo na-

novas leia, das novas cona~tulgGea 

que posteriormente ae anne:r.aram 
aquella primeira oollecglo. Se neaaa 
collectanea de textos • de leis extra
uha.a ul.o havia coutradlogOea, como 
havemos de acceltar que numa lei que 
sahe exclusivamente de uma a88em
bléa leglllatlva, as dlaposlgOea ae 
~.:JJ.oquem? 

Harmonlsemoa, <lO&juatemoa, I)'D· 

thematll;emos oa artlaoa da lei em 
apreço. 

Qual e, Sr. Presidente, o tech~~omeJi.-' 
to de e~tabeleclmento que pOde 1er 
ooneluerado MMforoa maior•, aenl.o o 
fechamento a que 6 levado o empre
gado!· por nuu pouer manter o mesmo 
estabelecimento ou o mesmo ramo de 
commerclo? Quando uma aocledade 
anonyma reune seua acolonlataa, Uvre
mente dlliiCUte o eou fechamento ou a 
aua contlnuag&o, e e•sea acolonlataa, 
expontaneamente, deliberam tachar o 
eltabeleclmento, pOde·•• dlser que 
haJa uma forga maior, que o fecha· 
mento se possa !aser Independente
mente da obrl~raçll.o da lndemnlaa
lllo? O u.dmlttlr que llBBe fechamento 
exclue a obrtaaglo de lndemnlsar, nl.o 
aerA, ao contrario, raeaarem-ae to
das aa dlapoalgOea anteriores, que 
mandavam lnàemnlaar o empreaado 
despedido Injustamente e concederam 
a eatabUldade a eaae me1mo empre
pdo7 . , 

Se a conUnuagAo do eatabeleolmeu
to, ou o pacamento d&B lndemnlaagOea 
devlllaa ao• emprecadoa br~~oallelroa 

Importassem' a extlnol.o do capital 
do Brltiah Bank e do London Bank, 
essas empreaaa, ae fossem mora.Uaa
daa, ae conhecessem a noçl.o do di· 
relto e da juatlga, antes de dlatrlbul
rem o aeu dinheiro ao• aoolonlstas, 
antea de dlatrlbulrem dividendos re• 
&"loa a tiBBea meamoa acclonletaa, ti• 
nham por obrlaaolo preolpua, de mo· 
ralldade mlnlma, ou continuar eu~. 

operao!les, ou pagar prtwef-• w 
,., ulntraç&o dovldã aoa aoua --;: r • 
gado• e.. pu 4Jaírlbuu: 11. .il1nh~r.9 
entu .llll Jl.qçloAll.tas. (lllulto bt!ua). 

lilsaa t que ê nogllo de moralidade, 
que nOs outros meatlçoa destu par te 
tla Aaerlca, reconhecemos e que arya
noa de além Atlantloo nl.o sabem ou 
nll.o querem reconhecer, burlanc!'o lrrl• 
tantemente, raaaando a noaaa leala· 
laglo, deareapeltando a nossa aoberl\• 
nla. 

Nlo creio, porém, que laao se con
sume, pola conflo em noaaaa autor!· 
dadee. 

O Sr. Oswaldo Lima - Na hY,Ro,Ule
ae doa funcclonarloa projudlcadoat ~~~
verem ·promover aool.o, contra quem 
ella serA dlrlalda 1 

O Sr. lllorae• Andrade - Seria COI:I• 
tra aa empreaaa reunidas do Brltlsb 
e do London Bank, deante doa doeu· 
mentoa constantes daa pubUcaçOea 
offlotaea de um e de outro. 

Kaa, Sr. Presidente, a mentira an· 
da sempre co:u.. ;por multo que corra, 
a mentira 6 sempre apanhada. •:Mata 

, ........................................................................... 4 
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VIDA BANCARIA 

depressa anda um coxo que um men· 
tlroso" - ê velho proloqulo popular. 

O Brlttsh Bank, que diz que vae ser 
liquidado, e o London Bank, que 11111 
que o Brltlsh Bank va.e ser Uqulaado, 
slo os mesmos bancos que endereçam 
w.o11 outros estabelecimentos banoarloa 
de Slo Paulo e aos depositantes de dl· 
nhelro do primeiro as circulares que 
tenho em mloa, em que aconaelham 
os depositantes do Brltlsh a passarem 
as suas contas para o London Bank e 
atflrmam que os autorll:ados a asal· 
gnar pelo Brltlsh Bank, em llquldaoAo, 
alo os mesmos tunoolonarlos anterlo· 
reL 

_,.. acoGea por outro banco - pelo 
_fondon -, tique llvre da obrl&'aolo 
que a lei n. 63 lhe lmplle, de lndemnl· 
.tar devidamente os seus emprel'ados. 
·eomo?l Com tantos meus de ordena· 
do quantos annos de servloo? NAo, Sr. 

lllssas circulare•, Sr. Presidente, silo 
as que tenho em mAos e que passo, 
r,.Pidamente, a ler: 

• Bank ot London 
Amerlca Ltd. 
Presado Sr.: 

and 
~· 

so~atli 

Temos o prazer de oommunlc&l'• 
vos que,teado este Daaco adquiri· 
do u actaes do Tbe Brltlab Bank 
of SoutJt. A.merlca Ltd., e teudo si• 
do resolvido em uselllbléa aeral 
de aeelonlstaa, bontem renllsada 
em Loadres, a llqaldaçJlo volua• 
tarla daquelle b_eo, oa aeaocl 
d• seua cUeate~~, de hoJe -
aate, aer&o contln_d.,. t'ona eafe 
111-co", etc •• •. 

Que banco escreve. Sr. Presidente 
O London Bank. Sobre ne&'oolos d 
quem? Dos clle'l tas do Brltlsh Bank, 
cujas aooGes foram compradas pelo 
London e que, voluntariamente, reaol· 
veu liquidar-se. 

Sr. Presidente, sarA preciso cou11a 
melhor? Se tor preciso cousa melhor, 
eu a tenho. 

Outra circular, esta do Brltlsh, do 
tal banco, cujas acgGes foram adquiri· 
das e que, depois, resolveu liquidar-se, 
e cujo comprador aconselha aoa seus 
olléntes a continuar os nel'ool~s com 
elle, comprador: 

"The Britlsh Bank of Soutli 
Amerloa Ltd., em UquldaQil.o. 

Presado Sr.: 

Temo• o prazer de commun1~ 
car-vos que, tendo o Banco of 
London and Soutll. A.merlca Ltd., 
adquirido as nosaas ac~Oes e ten• 
do sido resolvido, em asaemblé& 
aeral de acclonlatas, reallsada e .. 
Loadrea, a llqulda.:Ao voluntarla 
do Tlae Brltlsb Bank of Soutlr. 
.&.aerlea, Ltd., oa negoolos dos nos• 
soa ellentes, de hoje em deant-, 
serlo continuados com o Bank ot 
London and South Amerfoa Ltd., 
cuja flllal nesta praoa tuncclona 
I. rua tal", ato ... 

residente, porque dolã anuos de ser• 
os prestados ao mesmo banco pelo 

tu~clonarlo lhe aliii&&'Uram o goso da 
esta'\llldade. (Malto bem.) Deve-se, 
portl to, lndemnlzal-o de acoordo com 
as eu justas exlgenclas, peaadas, e 
bem esadas, pelo or&'Ao da JustlQ& 
do abalho, que, mercê de Deus, a 
Revt'uoAo trlumphante de 1980 jA as· 
se&'llrou em nosso Pais. (Multo llem). 
~. Presidente, se mais nlo houve&· 

se para eu bemdlzer a sltuaoll.o aotual, 
baetarla o Codlco Eleitoral que vll'e 
entre nOa e a leglslaolo social, euo 
tll.o bOa hora decretada apOa a vlcto· 
ria da Revolug&o. (lllalto bem). 

Os patrOas do Brltlsh Bank, do Lon· 
don Bank, do Anglo South Amertcan 
Bank, e de quaesquer bancos deste 011 

do outro mundo. , , 
O sr. Café FUbo- E de quaesquer 

empresas que exploram aervlcos no 
Brasil. 

08r. Moraes Andrade - .• , hlo de 
saber que, no Brasil, ha uma le.rt•la· 
oAo social a que elo obrigados a pres
tar reverencia, porque ê a proprla ao· 
beranla nacional que o exl&'e (multo 
bem) e que os orglos de••a soberania, 
unanimemente, como um homem aO, 
tarlo que seja cumprida! (ltlalto bem. 
Palmas. O orador é cumprlmeatftdo). 

A ~lei~ã1J pr~ dlreetnr fa 
Ju~ dministrativa ~o 

Instituto senta~oria e 
Pensões ~os rios 

A attitude indigna 

Com os titulos acima publicou u 
orgl.o da. imprensa carioca as 
gulntea palavras que translada 
para. "Vida Bancaria". afim de 
to.dos os bancarios paulistas &e 

vençam do ·papel tristemente de
eente que um grupo de ban rios, 
que se dizem .paulistas, estA apre
sentando perante os seus llegas 
brutleiroa. 

Bancado! lê com atten , . v.~~· palavras que te Interessa 
"Mala depressa se pega uin menti· Bancado! se nlo está 

roso do que um coxo". em nosso Syndicato, o 
O Sr. Oswaldo Lima- Em juizo po. para. fazê-lo? 

dia se dizer que nlo estavam reconhe• Que te aconteça u 
cldas as firmas desses documentos. ! de?... Reflecte que, 

O Ir. Morau Andrade v. EJC. Já. o Syndlcato, onde devias estar 
mostra bem que traz viva sua expe• lnscr!pto, já te nll.o opoderá. auxl· 
rlenola de trabalhador do FOro. Nilo liar! 
ê menos verdade, porem, que, se em Se estás ludlbr1ad e se pertences 
Julz.o essas chicanas silo permlttldas, ao "Syndikê", resp de-nos, se em 
e se ê facto que, em Juizo, 'Poderemos sll. consclencia, se tens di!'Illdade, '56 
encontrar alguns juizes, bastante es· tens pejo, se tens nobreza de alma, 
quecldos das lloGes do seu Direito ou podes continuar fil1ado a um syndi· 
butante dealembradoa doa p\olnolploa cato que nlo defende os teus lD.te
do juramento que preataram quando resses e 06 teus direitos? 
oollaram o seu grl.o - nlo ê menos Nlo vês que os dirigentes do 
certo que, em moral soolal, em moral "Syndiké" andam esmolando as 
polltlca e em moral Internacional, esse propinas que lhes advêm de sua 
procedimento na.o tem guarida. feia acçlo'l 

custa-me crer, Sr. Presidente, que Anda, move-te, banca.rlo dtgno 
a velha In&'laterra, tll.o ciosa dos dl· de vida. melhor, porque teu traba
reltoa e das llberdades, tio ciosa doa lho é honrado, vem cerrar fileiras 
prlnolplos de justtoa, possa realmen• ao lado do teu Syndlcato, o unlco 
te apadrinhar essa maneira de arguJ que .poderá. defender-te, contra des· 
mentar as leis, com a qual se apre- mandos de ehefes ~~~ eaoru.pu\osl 

mento Estadoal do Traba ho. e as
sim, defe.nderá. o teu direi o, dentrtf 
das leis, e::~.clu•lvamente, abstra.htí' 
cio os ·PI'inclploa de luta de class&l 

Queremos a. collaboragll.o rftl· 
proca entre empregados e emprj"ga
dores, mas, na.o toleramos Q 'des
respeito ás no86&8 leis, parti! eUe 
de onde pa.rtlr. 

Lê, bancarlo I ••• 
Tlra a tua conc~lo! ••• 
Envergonha-te sl' és do 
"Syndiké"! ••• 

AliAs, esse 
ode aer, ao m 
nte doa dols, 

uelroa, que coi 
mesma coisa o 

Felizmente, a 
fel que vem arr 
•ikê" estA se a] 

'Imo 
Sem llreatlglo 

te; abandonadOl! 
Aqui estamos para refber a tua nos que comp1 

adhesll.o!, • • m que cahiram 

• • • espeluncas; co 
-outros, em cuer 

Eis o artigo 4e ~ue falla.mos queren·do ser u 
a.cima: ~ 

"Como é do. conhe~· ento ode todos 
os bancarioa e das es trabalJla· 
doras em geral, e.x e em S. Paulo 
um pseudo syndlcu cha.mado Syn· 
dlcato dos Funcd-arlos Bancarlos 
de S. Paulqill 1J. conhecido como 
"Syndlké e 1.! ão passa. de um 
agglome dO ajuladores e aub-
llen•·lente pa~ l'vir e fazer o jo-

~td~e~ quil 
1 
~a .pequena mlno

l'i de -- · d llludldoa e que das
co ece\11 o t u de canalhtce dos 
se m ut r ingresaou nesse cra
.PU so •s,yu é", mu comprehen· 
àelrJ,6 • r ignobU de que foi vl· 
.~Mima, et4 .ilunhado de mogos de 
bem estl a li.donando esse antro da. 
~JQ-- ndo lá apenas os ve

...... f113!!flros, bajuladores, sub· 
ertebrados e 1nalsnos. 

a&llhYxiar a classe banca
. Paulo e fomentar trahl· 
nte a ldéa separatista en
ocldade paulista, cheia de 
de bras1lld.a.de e enthuaiae

mo riotlco, esses Invertidos e ln
dece es orientadores dessa choldra 
lmi. lDda que a.ccode pelo appellldo 
de I S;vndiké", estio procurando es-
pa ar succureaes em todo o interior 
d B. Paulo, para melhor servir aos 
1 ultos incontcssavels dos seus pa· 

ões, sempre generosos com os b.,. 
ladores e venaes. 
Contando com a boa vontade de 

os elementos judaicos e judalaa
Minlsterio do Trabalho, es· 
aes solertes tratlcantea or

ganizar um~rosos ,paeudos syndl· 
ca.tos para agar qualquer v~llel-
dade rolvln ora da classe ban· 
carta e promov ' revogagll.o da lei 
de 6 horas, dos terços, da es-
tablUdade etc., re ando, assim, 
o "sonho dourado" do eus •cene
rosos" senhores" • 

Jâ começam esses .patifes 
dlk-é" a "dar um ar de sua g 

Mandaram, para a renovaç&o 
Junta do Instituto, tres delegado 
eleitores, entre os quaea um tal 
Quaas, typo de judeu degenerado e 
conhecido das chronlca.a pollclaea. 
a.pena.s para fazer chicana. 

Conseguiram, por melo da chica
na, taopeaçlo e certu cumplicidades, 
evitar a elelçl.o para supplente do 
bancarlo Cassio de Toledo J.eite, 
moço digno sob todos os tituloa e 
delegado do Syndicato dos Bancarlos 
de Sll.o Paulo, untco e v.erdadetro 
orglo doa bancartos da Paullda e 
defensor destemeroso doa 1nteres• 
ses da sua cla.sae o 

Certos documentos que completa· 
riam as credenclaes do delegado 
Cassio, foram criminosamente retl· 
dos e somente appareceram pouco 
depois nu elelçtles • 

Para tanto, oa energumenos do 
"Syndiké" se transportaram com a 
devida antecedencia :P&ra o local das 
elelçOes e lá, naturalmente; pelo su-

1ervlente: des; 
os proprl1o ban 
tlo fartos de 1 
esses sangue-.su1 
11erantee, essas < 
tll.o ·nos seus ull 
palhando venen< 

Mas voltando 
da Junta, cons 
mente, oa eacr 
ké" ti~ram c~ 
dos e oe verdiLI 
Rio Grande do 
rina, Paraná, SI 
raes, Rio de Ja 
to, Bahia e Pet 
"unllo aagrad~1 commum e tra~: 
rectorea e 811 . 

mente, legitimo 
classe. Conrado 
ismarlo Crua. 
directores e Av• 
Coelho, de Bell 
toteles Ferrei! 
supplentee. 

Destas colum 
a attençlo da. • 
os perigos e cc 
çam. 

E' lndlapenae 
unllo entre tod 
ra, unldoa, enfr 
presaor doi ba 
de dinheiro, 
gal-os. 

DesaP'Parecld 
dical em S. Pa 
to e complet1 
nauseabundo "~ 
a maior harm1 
dentro dos ayn1 
ja opposta uma 
te e forte aos 
queiroa de a.rr 
tudo o que coi 
eeforgo e sacrU 

N&o se esque 
faz a força" e 
tencia e dlnhe~ 
ómente resta a 

a plA.o sagrad 

Ballvrlosl 
o....roal" ~m d 

Da lei dit ,.e 

Da lei doa d 

Da establlld1 

Do quadro · 
todos 01 banc<l 

Q desenvol, 
prestigio do IJ 
dorlas e Pena( 

Do augment 
dos salar.loa. 

LE1 
leSTE .JORN 

VOSSA 
NAo VOII I 



de SAo Paulo e aos deposit&ntes de di
nheiro do primeiro as circulares que 
tenho em mAoa, em que aconselham 
os depositantes do Brit1eh a passarem 
as suas conta& para o London Bank e 
attJrmam que os autorbados a aesi
&"nar pelo Brltlsh Bank, em Uquldaça.o, 
sa.o os mesmos !uncclonarlos anterio
res. 

llleeaa clrcularu, Sr. Presidente, aio 
as que tenho em mll.os e que passo, 
r.,.Pldamente, a ler: 

• Ba.nk ot London and 
Amerlca Ltd. 
Presado Sr.: 
Temos o prazer de communtcar

vos que,teado este Bllaco adquiri
do as ae1:0es elo Tlae Brltlala Bank 
ot 8outla Amerlca Lt ... e teaclo si
do resolvido em usembléa •eral 
de aceloa latas, laontem reallaada 
em Loaclres, a llqaldaçAo vol-
taria daquelle banco, os ae .. ocll 
dos seus clleates, de laoJe em ti 
aate, serAo contill-dos com u 
b-eo", ete •. , 

Que banco escreve. Sr. Presidente\ 
O London Bank. Sobre ne&"oclos d~ 
quem? Doe clientes do Brltlsh Bank, 
cujas acçOes foram compradas pelo 
London e que, "'oluntsrlamente, resol
veu llquldar-le. 

Sr. Presidente, sarA preciso cousa 
melhor? Se for preciso cousa melhor, 
eu a tenho. 

Outra circular, esta do Brlt11h1 do 
tal banco, cuJas acçOes foram adquiri
das e que, depoll, resolveu llquldar-le, 
e cujo comprador acon1elha aos 11eue 
c1ténte1 a continuar os neaocl<!l com 
elle, comprador: 

"The Brltlah Bank ot Soutti 
Amertca Ltd., em llquldaçllo. 

Presado Sr.: 

Temoa o praser de communt! 
car-vos que, tendo o Banco of 
London and Soutll Amerlca Ltd., 
adqa lrldo as no88as ac1:0es e ten
do sido resolvido, em assembléa 
seral de acclonJstas, realiaada em 
Londru, a llqa ldaçAo voluntarla 
do Tlle Brltlsll Bank ot Soutll 
Amerlea, Ltd., os neaocloa dos nos
sos clientes, de hoje em deante, 
serlo continuados com o Bank ot 
London and South Amerfca Ltd., 
cuJa tlllal nesta praça. tuncclona 
A rua tal•, etc ... .. ,_);~~~ 

"Mata depressa. se pea-a. uin menti
roso do que um coxo". 

O Sr. Oswaldo Lima - Em ;!ulso po
dia se dlser que nlo estavam reconhe
cidas a.a tlrma.s desses documentos. 

O Ir, Moraes Andrade V. Ex. 
mostra bem que traz viva sua. expe
rlencla de trabalhador do FOro. Nll.o 
ê menos verdade, porem, que, se em 
Juizo essas chicanas alo permlttlda.s, 
e se ê facto que, em Julso, poderemoa 
encontrar al&"uns Juizes, ba.ata.nte es
quecidos das UcOee do eeu Direito ou 
bastante deelembra.dol doa p\olnclploa 
do Juramento que prestaram quando 
collara.m o seu &"rAo - nlo 6 menos 
certo que, em moral social, em moral 
polltlca. e em moral Internacional, esse 
procedimento nlo tem aua.rlda.. 

Cuata-me crêr, Sr. PrBIIdente, que 
a velha Inl'laterra, tio ciosa. dos di
reitos e das llberda.dee, tio cloaa. doa 
principio• de Juatlca., poaaa realmen
te apadrinhar essa. maneira. de argu
mentar a.a leia, com a. qual se apre
aenta.m os eeuã emlnentee aubdltoa, os 
Dlrectorea do London e do Brltlah 
Bank, Custa-mo crer haja um homem 
auttlclentemente olvidado doe prlncl
ploa de ethloa. recebido& da. sociedade 
ambiente, e que ainda. ;Julgue que The 
Brltllh ot South Amerlca. Ltd., por 
uma llqulda.çlo volantarla, uquencla. 
de uma. enca.mpaglo, de uma compra 

VO(,gos prestados ao mesmo banco pelo 
tu~clona.rlo lhe asse&"uram o goso da. 
eeta'\llldade. (Multo bem.) Deve-se, 
portj to, lndemnlsal-o de a.ocordo com 
aa su 1 jueta.a exlgenclas, pesadas, e 
bem esa.daa, pelo orsll.o da Juatlca. 
do a.balho, que, mercê de Deus, a 
Revfluclto trlumpha.nte de 1930 :16. as
sea-rou em nosso Pala. (Multo bem). 

Si-. Presidente, se mala nllo houves
se para. eu bemdlzer a. altua.ollo actua.l, 
bastaria o Codli'O Eleitoral que vlge 
entre nOs e a. le~rlsla.gll.o aocla.!, etu 
tio bOa hora decretada. a.pOa a vlcto
rla da. Revoluçlo. (Multo bem), 

Os pa.trOes do Brltlsh Ba.nk, do Lon• 
don Bani!;, do Ana-lo Bouth Amerlcan 
Bank, e de qua.esquer bancos deete o" 
do oatro mando.,, 

O Sr. Vaté Filiao - E de qua.esquer 
empreaa11 que explol·am 1ervtcos no 
Bra.sll. 

08r. Moraes Andrade - , , , hlo di 
saber que, no Bra.sll, ha. uma. lel'lala.
olo social a que elo obrlaados a pres
tar reverencia, porque ê a proprla so
berania. nacional que o exlse (malto 
bem) e que os oraloa dessa aoberanla, 
unanimemente, como um homem aO, 
fa.rlo que seja cumprida! (Malto bem, 
Palmaa, O orador é oamprfmentado), 

A ~lei~ã1t para lfre&tnr fa 
JuntL ~ministrativa ~o 

Instituto senta~oria e 
Pensões ~os 

A attitude indigna 

Com os titulos a-cima publicou u 
orgl.o da imprensa carioca as 
guintes palavras que translada 
para. "Vida Bancaria". afim de 
todos os ba.nca.rios <paulistas 86 
vençam do .pa.pel tristemente de
-cente que um grupo de ban rios, 
que se dizem .paulistas, está. epre
aentando pera.nte os seus llegas 
bra.slleir06. 

Bancado! lê com atten 
palavras que te Interessa 

Bancado! se nlo está 
em nosso Syndicato, o e esperas 
para. fazê-lo? 

Que te aconteça. un 
de?. • . Reflecte que, 
já. o Syndieato, onde devias estar 
in&e~llto, já. te nlo :~~oderê. auxi
liar! 

Se estia ludlbriad e se pertences 
ao "Syndikd", resp de-nos, se em 
sA. conaciencia, se tens d!g~nida.de, te 
tens pejo, se tens nobreza de alma, 
podes continuar filiado a um synd1-
cato que nlo defende os teus inte
resses e 06 teus direitos 'l 

Nlo vês que os dirigentes do 
"Syndiké" andam esmolando as 
propinas que lhes advêm de sua 
feia acçlo? 

Anda, move-te, banca.r1o digno 
de vida melhor, porque teu traba
lho é honrado, vem eerrar fileiras 
ao lado do teu Syndicato, o unlco 
qu-e .podere\ defender-te, eontra des
mandos de eberes sem ettorupuloal 

Lê as palavras abaixo que alo pa-
ra til .•. 

Le.as!. 1, Medlta-u. 1. 
E nlo titubeia! •• , 
O Syndtcato dos Bancar1oe de S. 

Paulo estã no gozo de todas as s·uas 
p; ogatlvas -conforme pala.vras d1-
rlg das ao Exmo. Sr. Ministro do 
T balho, pelei Dlrector do Departa-

~;;;;ito-á.~ nosaaa leis, parttr elle ··n:~;:;a "'c"oia: 
de onde ll&rt1r. Felizmente, 

Lê, banca rio I , , , 
Tira a tua. concl 
Envergonha-te aff 
"Syndlké"! •.• 

vel que vem a1 
Ao! • , , 'lké" está. se 
és do fim. 

Sem pr estlgl 

le; abandonad1 
Aqui estamos para refber a tua noe que com, 

adhesA.o!,. , m que cahira1 

• • • e&pelunca.t; c 
(Outros, em g u1 

Eis o artigo de 'ue fa.llamoa querendo ser 
a.clma.: ervlente; de 

"Como é do conhecJâlento de todos s propr1ao be 
os bancarioe e das q\uaes trabal.lla- lo fartos de 
doras em geral, ex!jte em S. Paulo -eases sangu&-s 
um pseudo syndicafl;l cha.mado sy.o.- erantes, essas 
dlcato dos FuQccl.arloa Banca.rios Ao nos seus u 
de a. Paulo~ 11~ conhecido como pa.lhando vene1 
"Syndiké e r.t c, llã.o passa de um Mas voltand 
~glomer dó ajuladores e •ub- da Junta, COI 
,11ervtente .J8.1(tlo l'vir e faser o jo- mente, 08 la< 
l)p dO(! b àqu 1 s. ké" ficaram ~ 

~ 
cer tJ.LLO ma .pequena mino- dos e os verdl 

ri de ~~~ •u 1 illud1d08 e que des- Rlo Grande ~ 
co ecekl! o ~,;· u de canalhice dos rina, Paranê., I 
se m ut r 1ngrell80u nesse era- raes, Rio de J 
.PU sQ n 6", mas comprehen- to, Bahia e Pt 
delàii a. lgnobll de que foi vi· "un1Ao sagrad, 
d ma, ~· unhado de mogos de commum e ,tra 
bem estt. donando esse antro da. rectorea e 81 

1 ndo lé. apenas os ve- mente, legltlm 
mtlellll .. l!:lros, 'bajuladorea, sub- classe. Conra.d• 

ertebrados e inu1gnos. lsmar1o Cruz, 
aap)lyxlar a -classe banca- dlrectores e A 

. Paulo -e fomentar tra.hl- Coelho, de B 
nte a idéa separatista. en- toteles Ferre 
ocldade paulista, chel11o de supplentee. 
de bras111da.de e enthuila&- Destas colUil 

rlotlco, esses Invertidos e ln· a attençlo da 
es orientadores dessa eholdra os perigos e c 
nda que a.ccode pelo appellld çam, 

Syndiké", estio procurando es- E' lndlspene 
pa ar succuraaes em todo o Interior unilo entre to 
d 1s. Paulo, para. melhor servir a.os ra, unidoe, enf 
1 uitos 1ncon!csaave1s dos aeus pa- pressor doi b 

ões, sempre generosos com oe b&- de dinheiro, 
!adores e venaes. gal-os, I 
Contando com a boa. vontade de 

s elementos judaicos e judalaa- Desapl)areci 
Ministerio do Trabalho, es- d1cal em S. P1 

pera sea aolertes traticantea or- to e comple1 
ga.nizar umer06os pseudos syndl- nauseabundo " 
catos para agar qualquer vellel- a maior harii 
dade reivln ora da classe ba.n- dentro dos s:vt 
carta. e promov revogação da lei ja opposta um 
de 6 horaa, dos terços, da. es- te e forte ao1 
tab111dade etc., ando, aasim, queiros de ar 
o "sonho dourado" do us '"coe- tudo o que co 
rosoa" 86nhores", eeforgo e sa.cri 

Já. eomeçam esses .patifes Nlo se esQUI 
d1k-é" a "dar um ar de sua g faz a força" e 

Mandaram, para a renovaglo tenc1a e dinhE 
Junta do Instituto, tres delegado ómente resta , 
eleitores, entre os quaes um tal a !Ao sagral 
Quaas, typo de judeu degenera.do e 
conhecido das ehronicaa pollctaes. Ba~los t 
apenaa para fazer chicana. G-..rda ~ 1 

Conseguiram, por melo da chica- Da lei d~•~ 
na, ta'Peaçl.o e certas cumpl1c1da.dea, 
evitar a elelglo para suppl&nte do 
bancarlo Cassio de Toledo J.elte, 
moço digno sob todoa os tltulos e 
delegado do Syndica.to dos Bancarlos 
de Sll.o Paulo, unico e verdadeiro 
orglo dos bancarios da Paullcêa e 
defensor destemeroso dos interes
ses da sua classe. 

Certos documento.s que completa
riam as credenclaes do dele1ado 
Cassio, foram criminosamente reti
dos e somente appareceram pouco 
depoia :nas ele1çGes • 

Para tanto, os energumenos do 
"Syndlké" se transportaram com a 
devida antecedeneia para o local das 
aleic:Oea e 11., naturalmente, pelo su
borno e outros methodos· Indignos, 
nos quaes alo mestres, conseru1-
ram evitar a elelg&o do verdadeiro 
repr6Bentante dos ban.carios l)aulls
tas, que, por signal, seria o IIUP• 
plente do Jdlota e relapso "conse
lheiro" Aooac1o, o dlgn1ssimo e fal
toso 'PSeudo-reprelt&ntante do "Syn
dlké", mas de fa.cto representante 

Da lei dos 1 

Da establli~ 

Do quadro 
todos 06 bane, 

O desenvol 
prestigio do I 
dor1as e Pena 

Do augmen 
dos salarJos. 
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VIDA BANCARIA 

de acgaes por outro banco - pelo 
London -, tique Uvre da obriii'&Qio 
que a lei n. &a lhe !mpae, de lndemnt
zar devidamente 01 seus emprel!'ados. 
Como?! Com tantos me~81 de ordena· 
do quantos annos de aervlço? Nl.o, er. 

residente, porque doill annoa de aer
'\'f.$Os prestados ao mesmo ba.nc~ pelo 
fu i'IQclonarlo lhe aaae•ura.m o goao da 
eata" IUdade. (Multo bem.) Deve-se, 
port~to, lndemnlzal-o de accordo com 
aa su • justas ext~renolaa, peaada.s, e 
bem esadaa, pelo or~rlo da Justiça 
do abalho, que, mercê de Deu1, a 
Rev uçl.o trlumphante de 1930 jA aa
se~r-rou em nosso Palz. (Multo bem), 
~. Presidente, se mala nllo houvea

se para eu bemdlzer a altuaollo actual, 
bastaria o Codl&"o Eleitoral que VIII'& 
entre nOs e a leglalaçlo aoolat, etu 
tio bOa hora decretada apOa a vlcto
rla da Revoluolo. (Multo bem), 

Os patraea do Brltlah Bank, do Lon
don Bank, do An~rlo South Amerloan 
Bank, e de quaeaquer bancos deate on 
do outro muado.,, 

O 8r. oaté FUho - E de quaeequer 
empresa11 que explot·am aervloos no 
Brasil. 

OSr. Moraes Aadrade - , , , hlo dà' 
aaber que, no Braall, ha uma lell'lala
QI.o social a que ello obrl~radoa a prea
tar reverencia, porque ê a proprla so
berania nacional que o exlll'e (multo 
bem) e que os or~rl.os de1aa soberania, 
unanlmiD'Iente, como um homem aO, 
farllo que seja cumprida! (Malto bem, 
Palmas. O orador é cumprlmeutndo), 

manto Estadoal do Traba ho, e as
sim, defenderá o teu direi o, -dentr~ 
da.s leis, excluaivamente, abstr&hllf 
d.o os .pr1nc1p1oa de luta de cla.saej 

Queremos a. collaboragl.o rM:t
proca entre empregados e emp•a.
dores, ma.s, nll.o toleramos ~as
respeito As noS8&8 leis, part~ elle 
de onde pa.rtlr. 

Lê, banca rio I , •. 
Tira a tua conc~iol ••• 
Envergonha-te a6 éa do 
"Syndiké"l ••• 

Aqui estamos pa.ra ref.ber a tua 
adhesiol ••• 

• • • 
Ela o artlro de plue falla.mos 

a.cima.: 

•eomo • do •••htto •• to4o• 
os bancarioa e da.s ea trabaLha.-
doras em reral, u e em s. Paulo 
um pseudo syndic chama.do Syn
dicato dos Futccl arlos Bancarios 
de s. Paulo, fla conhecido como 
"Syndtké e ão passa de um 
arglomer dó e a.Juladores e •ub
~J&rv!,ente .Jallll. vir e faser o Jo· 
~ doe b u J a. 

ri de ~~~~ ' illudtdoa e que das-

~ 
!ler 111! ma. .pequena. mino-

co ece~ o t u de ca.na.lhice dos 
se m lltor tngreBBou nesse era
pu sQ 6.Y é", ma.s comprehen
del~ • t\11 11nob1l ile que foi vi-
âltna, unhado de moQos de 
bem estl. donando esse a.ntro da. 

ndo lâ apena.s oa ve-

A tel.~id pm .r1·re-. tlg t==:J~t!~~:b~:J:~:~~e:;,~:~ 
UU U lJIUf UU a.sphYxi&r a classe banca.

ri& de . Pa.ulo e fomenta.r tra.hi-

Ju dmt'nt'slr91I'Vg dO çoeir~nte a tdéa. aeparatista en-u U U U tre a ocidade paulista, cheia de 
esplri de bras111da.de e enthuaiu-

lnsll'luto sont~dori·~ e mo riotlco, esses invertidos e in-
IJ uU u dece es orientadores dessa. choldra 

nda que a.ccode pelo appellido 

Penso-88 dos Syndiké", estão procurando ea-
U pa ar succureaes em todo o interior 

d S. Paulo, para. melhor servir aos 
1 uitos tncontcssa.veis dos seus pa.

A attitude indigna 

Com os titulos acima publicou u 
orgio da. imprensa carioca a.s 
guintes palavras que translada 
para. "Vida Bancaria". afim de 
todos os bancarios opaulistas se 
vençam do ·pa.pel tristemente de
cente que um grupo de ban rios, 
que se dizem .paullstas, estâ apre
sentando pera.nte os seus llegas 
brasileiros. 

Bancado! lê com atten o essas 
palavras que te Interessa 

Bancado! se nio está inscripto 
em noSBo Syndicato, o e esperas 
para. fazê-lo? 

Que te aconteça. u 

1 de?. • • Retlecte que, 
Já. o Syndicato, onde 
fnscl'tpto, já. te não 
liar! 

Se estll.s ludlbriad e se pertences 
ao "Syndlké", resp de-nos, se em 
si consctencia, se tens dlsmida.de, 9e 
tens pejo, se tens nobreza de alma, 
podes continuar fUiado a um syndi
cato que nio defende os teus inte
resses e os teus direitos 1 

ões, eempre generosos com oe b&
ladores e venae.s. 
Conta.ndo com a boa vontade de 

os elementos judaicos e judalaa.
Miniaterio do Trabalho, ea
ses solertes tratlcantea or

ga.nizar umerosos ,pseudos aynd1· 
catos para agar qual~tuer vellet-
dade reivln ora da classe ba.n-
carla e promov reVOiaQio da lei 
de 6 horas, dos terços, da. ea-
tab111dade etc., r ando, &SSim, 
o "sonho dourado" do 11cene
roaos" senhores". 

Jâ começam esses ;patifes 
dlké" a "dar um ar de sua 

Mandaram, para a renovaclo 
Junta do Instituto, tres delegado 
eleitores, entre os qua.es um tal 
Qua.aa, typo de Judeu degenerado e 
conhecido das chronlcaa poUclaes. 
a.penas para fazer chicana. 

Conseguiram, por meio da chlca.
na, ta'P&aQio e certa.s cumpllcida.des, 
evitar a eleicio para supplente do 
bancarto Cassio de Toledo i-eite, 
moço digno sob todos os tltuloa e 
delegado do Syndicato dos Bancartos 
de Sio Paulo, unico e verdadeiro 
orgio dos bancartos da Pa.uUcéa e 
defensor destemeroso dos interes
ses da sua cla.sse. 

7 

doa banqueiros, que ficam, portan~ 
to, com quatro votos na Junta. con
*ra dois doa verdadeiros bancartoa. 

Allls, esse deapreztvel Accacto, 
pode ser, ao mesmo tem.po, repre»en
tante doa dois, "Syndiké" e ban~ 
queiros, que conatituem uma un1C81 
e mesma coisa, 

Fellzmente, a exiatencia deapreai
vel que vem a.rrastando esses "Syn
dlké" estA. se appro_1lmando do aeu 
fim. 

Sem preattgio ou reflexo na clas
~e; abandonados pelos banca.rioa di
gnos que comprehendera.m o lo11ro 
~m que cahiram, in1ressa.ndo nessaa 
eapeluncu; comendo-se, uns aos 
lOutros, em guerra. aurda, cada qual 
Queren·do ser ma.ls capacho e aub· 
~ervtente; desmoralizados perante 
os propriao banqueiros, que jl es
tio fartos de gastar dinheiro com 
e.sses sangue-sugas, sem brio e ino
perantes, essas cobras venenosas, ea
tio nos seus ultimos estertores, es
palhando veneno para todos os Jados 

Mas voltando ao caso da eloigll.o 
da Junta, constatamos que, fellz
tmente, oa eacri~nta.s dOf "Syndi· 
ké" ficaram oo!llPletamente Jaola.
dos e os verda.d&iros &7D.dicatos do 
Rlo Grande do Sul, Santa Catha
rina, Paraná., Slo Paulo, Mlnaa Gi!
raes, Rio de J~iro, Eaptrito San
to, Bahia e Per~buco, tlzera.m a 
"uniio sagrada" contra o lnlmlgo 
commum e trahldot', e elegeram di
rectores e eunlentes respectiva
mente, legttimos representantes da 
cla.sse. Conra.do, de Porto Alegre e 
lsmarto Crua, desta capital, para 
dlrectores e AveUar, de Recife, Dia.s 
Coelho, de Bello Horilonte e A.ris
toteles Ferreira, da Bahia, opara 
supplentee. 

Destas columnãa, temos chamado 
a. attenclo da. classe bancaria para 
os perigos e conJuras que a amea
Qam. 

E' lnd.lapensa.vol a mata perfeita 
unlio e.n tre todos os bancarloa, pa.
ra, unidos, enfrentarem o rolo com
presaor doi ba.nquetros, carregado 
de dinheiro, que ameaQa e&ma
ial-os. 

Desappareclda. a dualidade syn
dical em S. Paulo com o lmmedla
to e completo umaga.mento do 
na.useabundo "Syndiké"• deve haver 
a maior harmonia e entendimento 
dentro dos eyndtcatoa, .para que se
ja. opposta uma reslstencla e!ficlen
te e forte aos dea.ignios dos ban
queiros de arrancar aos bancartos 
tudo o que coDBeplra.m com tanto 
eaforoo e aa.crlficio. 

Nlo se esqueQam de que a "·unll.o 
faz a forca" e que contra a. pr~po
tencia. e dinheiro -doa ·banqueiroa, 
ómente resta a.os bancarlos fazerem 

a ~lio sa.grada e lndestructivel. 

Ballu.rtos I FirmMI De p6 I Em 
a .. rda~,.:m dettll'lal 

Da lei d~ eels horas • 

Da lei dos dois tercos. 
Da estab111dade com dois annoa. 

Do quadro de funccionario.s em 
todoa os ba.ncoa. 

O desenvolvimento e crescente 
prestigio do Instituto de Aposenta
dorta.s e Penstles • Nlo vês que os dirigentes do 

"Syndlké" andam esmolando as 
propinas que lhes advêm de sua 
!ela acçl.o? 

Anda, move-te, bancarto dtgno 
de vida melhor, porque teu traba
lho t\ honrado, vem cerrar fileiras 
ao lado do teu Syndicato, o unlco 
que .poderâ defender-te, contra des
mandos de ~heres sem e"'"•unuloal 

Do augmento immedia.to e 1era1 
dos aalarloa. 

Certos documentos que completa
riam as credenciaes do delerado 
Cassio, foram criminosamente reti
dos e somente a.ppareceram pouco I 
depois nas eleiçtles. 

Para ta.nto, os energumenos do 
"Syndiké" se traDBportaram com a 
devida antecedencla ~a o local -das 
Alsif:!l!oea " liL nAturalmente. neln su-

LEITORES I 
ESTE JORNAL E' O ORGAO DA 

VOSSA PROPAGANDA 
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pelo 
resol-

o a-oao da 
esta'\llldade. (Halto Item.) Deve-ae, 
portat o, lndemnlsal-o de aooordo com 
aa au juataa exta-enolaa, p81adaa, e 
bem esadas, pelo orr;lo da Juattca 
do 'lfabalho, que, mercê de Deua, a 
Rev~tuol.o trtumphante de 1930 j6. as
seg,rou em nosso Pais. (ltlalto bem). 

l!fto. Presidente, ae mala nl.o houv81· 
se para eu bemdlzer a sltuaolo aotual, 
bastaria o Codtco Eleitoral que vice 
entre nOs e a ler;lalaçl.o aoolai, etu 
tlo bOa hora decretada apOa a vloto· 
ria da Revoluçl.o. (HaJto bem). 

01 patr3es do Brltlsh Bank, do Lon
don Banll;, do Anl'lo South Amerlcan 
Bank, e de quaeaquer bancos deate ou 
do oatro aaado .•• 

O 8r. Café Filho - E de quaeaquer 
empresa• que e:a:plo1·am aervlooa no 
Braall. 

08r. Horaea Aadrade - , . , hl.o dê' 
saber que, no Brasil, ha uma lel'llla
ol.o social a que do obrll'ados a prea
tar reverencia, porque ê a proprta so
berania nacional que o exiB'e (multo 
bem) e que os ora-los desaa aoberanla, 
unanimemente, como um homem aO, 
tarlo que seja cumprida! (ltlalto bem. 
Palmaa. O orador é eamprlmeatftdo). 

A tlei~ll para direetur fa 
Ju ~ministraliva ~o 

Instituto senla~oria e 
Pensões ~os rios 

A attitude indigna 

Com os tltulos acima publicou u 
orglo d& imprensa carioca as 
guintea palavras que translada 
para "Vida Bancaria", afim de 
todos os bancarioa 'Paulistas se 
vençam do ·papel tristemente de
cente que um grupo de ban rloa, 
que se dizem .pauUstas, está epre
aentando pera.nte os seus llegas 
brasileiros. 

Banca.rlo! lê com atten o essas 
palavras que te Interessa 

Banca1'1ol se nlo está 
em noBSo Syndicato, o 
para fazê-loT 

Que te aconteça u 
deT. • . Reflecte que, 
já o Syndicato, onde devias estar 
inscr!pto, já te nll.o l)Oderá. auxi
liar! 

Se estás Iudlbrlad e se pertencei 
ao "Syndiké", resp de-nos, se em 
si. coll.ICiencia, se tens dlrnida.de, 'Je 
tens pejo, se tens nobreza de alma, 
podes continuar filiado a um ayndi· 
cato que nlo defende o1 teus inte
resses e os teus direitos 1 

Nlo vês que os dirigentes do 
"Syndlké" andam esmolando as 
propinas que lhea advêm de sua 
reta acçlo T 

Anda, move-te, banC&rlo df,gno 
de vida melhor, porque teu traba
lho é honrado, vem cerrar fileiras 
ao lado 4o teu Syndlcato, o unlco 
que .poderA defender-te, contra des
mandos de Chefes sem eecrupu\oal 

Lê as palavras abaixo que alo pa-
ra til .•. 

Le-asl ... Medita.,.., .• 
E nlo tltubeis! •.. 
O Syndlcato dos Banearioe de S. 

Paulo está. no gozo de todas as &uas 
prflrogattvas conforme pala.vraa di
rigidas ao Exmo. Sr. Ministro do 
TIJbalho, l)411<1 Dlrector do Departa-

de onde p&rtlr. 

Lê, banca rio I ••. 
Tira a tua conc,Aol •.• 
Envergonha-te s. és do 
"Syndlké"l •.• 

e mesma cOlsa. 
Fellsmente, a existencia deapreal

Yel que vem arrastando esses "S;yn
dlké" estA ee appro1lmando do seu 
flm. 

Sem preatlgio ou reflexo na clas
ae; abandonados pelos banC&rios di-

Aqui estamos para reMber a tua rno.s que comprehenderam o lo11ro 
adheslol. . . em que cahiram, ingressando nessas 

• • • espeluncaa; comendo-se, una aos 
outros, em guerra. aurda, cada qual 

de flue fallamoa querendo ser ma.ls capacho e sub
serviente; desmorallsadoa perante 

ento 4e todos os propriao banqueiros, que ji es
ea trabiLlha· tio fartoa de gastar dinheiro com 

e em s. P&ulo esses sangue-sugas, sem brio e ino
eha.m&do S;yn- perantee, essas cobras venenoeas, es

arios Bancarloa tll.o ·nos seua ultlmos estertores, ee
conhecldo como palhando veneno para todos os Jados 

ão passa de um Mas voltando ao caso da eloiglo 
a.juladores e aub- da Junta, constatamoe (!ue, tells
rvir e Laser o jo- mente, oe eacrl~ntas dO\ "Syndi

s. ké" ficaram completamente 1sola.
ma .pequena mino- doa e os verdadeiros ayndlcatoa do 

1lludldoa e que dea- Rio Grande do Sul, Santa Catha
u de ca.nalhiee dos rina, Paraná., Slo Paulo, Minaa Ge

lngresaou nesse era- raea, Rio de J&IJ'&iro, Espirlto San
é", mas comprehen- to, Bahia e Per~buco, fJseram a 

1gnobU de (!ue foi vi- "unll.o sagrada" contra o inimigo 
unhado de moços de commum e trahidor, e elegeram dl· 
donando esse antro d& rectoree e 8'Upl}lentea re&pectlva

ndo lá apenas os ve- mente, legltimoa representantes da 
Lbt•Dlroa, baJuladorea, aub· classe. Conra.do, de Porto Alegre e 

r~J llt ertebradoa e lnalanoa. ismario Crus, desta capital, para 
Afim f aa)lhyxiar a classe banca- dlrectores e Avellar, de Recl!e, Dias 

rla de . Paulo e fomentar trahl- Coelho, de Bello Horizonte e A.ris
çoelr~nte a idéa separatista en- totelee Ferreira, d& Bahia, 'P&ra 
tre a ocldade paulista, chel~& de supplentee. 
esplr1 de bras111d.a.de e enthu1iaa- Destas columnu, temos chamado 
mo riotleo, esses invertidos e In· a a.ttençlo da classe bancaria para 
dece es orientadores dessa choldra os perigos e conjuras que a amsa
JmlJftnda que accode pelo appellldo çam, 
de Syndiké", eata.o procurando ea- E' lncUipenaavol & mala perfeita 
pa ar succureaes em todo o interior unllo 6Jltre todos 01 bancarioa, pa.
d 'S. Paulo, para melhor servir a.oa ra, unidos, enfrentarem o rolo com
I ultos lnconteasavela doa seus pa- preasor doi banqueiros, carregado 

ões, eempre generosos com o.s ba.- de dinheiro, que ameaca esma
ladores e venaes. 
Contando com a boa vontade de gal-os' 
os elementos judaicos e judal.a&- Desapparecida a dualidade arn-

M1nisterto do Trabalho, ea- dica! em S. Paulo com o immed.Ja
ses aolertea traficantes or- to e completo eamqamento do 

ganlzar umerot~oa paeudoa ayndl· nauseabundo "Syndiké", deve haver 
catoa para agar qualctuer vellel- a maior harmonia e entendimento 
dade reivin ora da classe ban· dentro dos eyndlcatoa, .para que ae-
c&rla e promov revogaçlo da lei ja opposta uma resistencla etttclen-
de 6 horas, dos tercoe, da ea- te e forte aos de&lgnloa doe ban-
tabllldade etc., r ndo, aaalm, quelroa de arrancar aoa banouioa 
o "sonho dourado" do eua •gene- tudo o que conseguiram com tanto 
roaoa" senhores". eeforgo e aacriflcio. 

Já começam esses .patifes Nlo se esqueçam de que a "-unfl.o 
dik-é" a "dar um ar de sua faz a força" e que contra a prt.opo-

Mandaram, P&ra a renovaçlo tencla e dinheiro doa ·banqueiros, 
Junta do Instituto, tres delegado ómente resta aoa bancarios fazerem 
eleitores, entre os Quaes um tal a lll.o sagrada e lndMtructlvel. 
Quaaa, typo de judeu degenerado e 
conhecido das chronlca.a pollcl&es. Ballu.rtost Flrmeel De p61 Em 
apenas para fazer chicana. G'QIIrda'?-.:m defe~Jal 

Conseguiram, por melo da chica- Da lei diJ .aels horas. 

Da lei dos doia terooa. 
Da establlldade com dota annos. 

na, tapeaçlo e certas cumplicidades, 
evlta.r a elelgl.o para aupplente do 
bancarlo Cassio de Toledo l"elte, 
moço digno sob todos os tltuloa e 
delegado do Syndlcato dos Bancarios Do quadro ode funccionarios em 
de Slo Paulo, unieo e verdadeiro todos oa bancos· 
orglo doa bancarlos da Paullcêa e O desenvolvimento e crescente 
defeneor destemeroso dos tnteres- prestigio do Instituto de Apoaenta-
ses da sua elaaae . dorias e PensGea . 

Certos documentos que completa· Do augmento tmmedlato e geral 
riam as credenclaes do delegado dos aalarioa. 
Cassio, foram criminosamente reti-
dos e somente appareceram pouco 
depois :nas eleições. 

Para tanto, os energumenoa do 
"Synd1k6" se transportaram com a 
devida antecedencla :P&ra o local das 
eleic;Oea e li, naturalment.,, pelo su
borno e outros methodoa indignos, 
nos quaea alo meatree, conserui
ram evitar a eleiçlo do verdadeiro 
representante dos bancarios paulis
tas, que, por aignal, seria o aup
plente do idiota e relapso "conse
lheiro" Aecaclo, o di·gniaaimo e !&l
toso ll&eudo-Tepreeentante do "Syn
dlké", mas de facto representante 

LEITORES! 
1118TJII JORNAL llf'O ORGA.O DA 

V081A P ;A.&ANDA 

........... lei-o,. 

····-~- Jacto. D•••la 
taael-o elregJar, da exemplar 
ele•• aer llclo _.r claeo, ctea, 
•lnte eolle ... s 1J aao o flaer• 
dea, terela to•aatlo lmprotleaa 
a noasa propa ... ila, terei• pre
lllcllcado oa •oAoa latere•aeal 
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Mas suppondo que isso fone verdade,_auppon4o que I es· 
a.bUidade assegurada aos bancarias dependesse d~ transito 

deues doia, annos após a data do .. decreto n. 24. 615, mesmo 
usim todos os empregªàoe do Britis·h Bank estariam. defen .. 
did ... s por e&sa estabilidade, por!ll!e o décreto 6 .. "!4'.815, á 
de 9 de Julho de i934 e a despedtda dos fu~ionarlO$ é pos-
terior a setembro de f 936. . 

o Sa. Luiz TtaELLl Muito bem Mais de dois anno~ 
depole do decreto. 

O SR. NIOtRAES A DRADE - Mais, portanto de dois annol 
alguns mez:e~ além da data do decreto; 

Mas supapnhamos ainda, para argumentar, e por absurdQ 
que se contasse o prazo de annos da vigencia effectiva do de-
·reto n. 24.615. • 

Ora, Sr Presidente esse decreto, se me não en.-na a in• 
P•1rma* que tenho neste momento. informaolo que oonst.a. 
atiu, do ·a.ba;lbo "Consolidaolo das Leis Trabalhlltas", do 
Dr. Luiz Pereira dos ~antos,· trabalho cuidadoso, perfeito, e 
conforme a realidade dos factos: esse decreto, dizia, foi pu
hltcado no lllartl6 Offieial '. da União, de 20 de julho de 1984. 

Ora, é sa • eneía das leis eomeoa, nos Estados 
littoraneos pa 1 o Paulo, Rio Grande do Sul, Per-
nambuco .onrle o ' 1 1 h Bank tem agencias,. 30 dias após 
a data. da 1hl 

20 de julho de 1934, E! se a vtgencfa 
nos Estados lit 1eo principiou 30 dias depois, verificamos 
que a vlgenci " c · eto n 2i.6f5. teve inicio, em todo o 
littt*al do Br1 I onde o British Bank tem agenofls, a i9 de 
a.-osto de i93 r ois annos depois. teriamos i9 de agosto de 
1936. . 

Ora a pt me das demissões, Sr. Presidente- pelo ~e· 
nos das que tenllo not1 ia- a do Dr. Francisco de Pa~a. 
Refmlio Elmeisker foi feita por carta de 2t de outubro de 
198&. portanto dois annos, dois mezes e dois dias depois da 
vigencia iJo decreto n ' 4 615 

SuJ)pondo, pol! por absurdo, que essa interpretaolo fosse 
ruoavet. mesmo ella, mesmo deante delta,. mesmo pl)r via 
della, mesmo por virtude della. o Britlsh Bank seria foroadl'l a 
fndemnlzflr legalmente todo• < seus emJ)regados QUIJ têm 
mais de 'dois annos de servioo, tendo em vista a estabilidade 
que os 11mpara 

o SR . CAFÉ FILH 
V Ex 

E lrrespondhrel o argumento da 

O SR 'lO R DE ANDRADE - Ora, Sr. Presldet\tt, o 
•eu requerimento de lnformoclSe 1 1\l;nistro do Trab.., 
hi'l ~e digne tnforma • • anc Conselho Nacional 

1 'J'rab~tlho fez até • ' pPito 
O.u o Conselho Nacional do Traba1h 1. m1o JOnNtref 

uo comeco do meu dr cu o, •oma . providelllt pa 1 a dete-
8& do direito de mp adc syndlcalfzado de acoordo com 
a lei que o institutiu ou esse Conselho nilo toma taes provi
dencias e. nesse caso, Sr. Presidente, precisa ser fmmetifata~ 
iTiente extincto, porque á .um 1 d~snecessf4ade, uma fnutlllda· 
de. e é uma cousa muito cara que o luxo de uma leg!slaolo so
C!al, aue não se cumpre, por culpa desse Conselho, está nos 
fazendo sustentar. 

o SI\ ABtt.lO DE 
T1 tica tio Trabalho 

E' por isso que nos batemos 

1 AJ\ tt n Roc 1 Acho que a lei deve ser cum-
fH'Ir 

"''O to [ OLtVEti\A - Esses factos têm pro
vado a necessidade absoluta da ereaollo Im
medi!~ • de uma JUi ' 1ca autonoma, que possa defender real-
ment os Jnte dos trabalhadores. 

O SR. MORAES pE· ANDRADE - V E:t tem ioda a 
razlo, mas .1& temos apparelhagem suficiente para essa defesa 
que reolanto. 

O SR. Caarso TOllto DE Ot.IVElM - Estamos convencidos 
. de quf a solução do caso se encontra na creacão da Justica 
~T~~~ . 

. o SR. ~IORAE \. DRo\DE - AKradeoo os apartes doe 
cobres collegas, que vem inteiramentà'. ~m .aMno de minha 
these. Mas a Juatloa do· Trabal)lo é instttuioão de tal monta 
e d' lusar a t1 · ndes dlf~icüldades,' devido a questõeb te~ 
ehnieas, juridi o-pi!O( uaes, provocadas em face .da JustiQ& 
commum, qu o - ilinistro do Trabalho - sobre cuJa 
Ciperosidade, 'k ura - riotismo somos unanhtes em dar 
attestado pleno - · · u dOis annos, depois da promulgaolo da 
'oDJtituiclo. par m 1 imeiro projeoto ã C amara. 

E11e proJec ' ' • abem está sendo objccto 
de estudo acurado ·' . ad .. o, perf~ito, dii ComWtsAo 
de OonttltuiOA.o e Juattoa. Aliás o ti~ular. ii.o Trabalho tlão 
tsnora·os obices, as duvidal, os innumeros precalcos qutl' tem 
sido pr~iso resolver pouco a pouco" 

' Emquanto, rporém, nlio é instituida essa J'ustfoa, !h:-d'rlp~6 
zados oollegas, nlo podemos dei:a:ar os empregados entr98Utl · 
rnereê dos empregadores, e temos de fazer funr..oionar oa 
bunaes que já temos organizado. (Muito be?rz.). Prfnoipa 
mente em casos como esse, em que o British Bank se ve 
rtn(lo, claramente aophismando, burlando da maneira m lfl 
censuravel e condemna..vel, a nossa legislação trabalhls a 
,(Apoiado&) • 

0 SR. ALBERTO SUREk - 0 Conselho NaeiQDal do t 
balbo .tem levtdo em conta as reolamaclies dos demais op&j 
l'•los, que são garantidos pela estabilidade do empregq. man._ 
da;do-.os reintegrar nos primftivo~ttos, quando f!Omlltj~ 
doa sem Justa causa. O Conselh,or ia agir, ness~ caso, de. 
mesma forma, mandando reint"'rar os bancarias dispensl.dot. 
O London Bank nlo eiquido • tez uma verdadeira tncorpor" 
oAo, como é de toclos n ido, em face da documentaçla 
apresent~a ã Cama e poder eqmpetente 

O SR. MORAES ANDRADE - C~sta por isso da lú!'or .. 
maçlo que pedi ao Ministro do Tral:(alho, primeiro, a eoh., 
citaollo ~obre o que até hoje fez: o Coliselho Nacional do Tra.J. 
balho. 

O SI\, ARTHtJI\ DA Rooa~o Se, no 1 •ro proce d 
Conselho houveSfJ tomado providendJ · adéquadas, nll() se 
repetiria o caso , 

O SR. MORAES ANDRADE - O roblema jã estaria ra. 
bOlvido. · 

O caso, Sr. President não ptr a h i 'porém. Tenho • 
vitfo dizer - e é o que quero traze ao conhecimento dli 
C3.1Dar&, hoje, e:rplieando brevemente .meu p~cSido de info,rm i 
tões, e por ser facto . dlvtsstmo o 1ncluf no pedido de 1u.. 
tormaoões - tenho ouvido dizer, que, ou o Oonselho Nacio~~ 
do Trabalho, cotno instituto espectal da administraçlo PQbll• 
oa, ou algum dos s~us membros ou afgum do.s seus procurll' 
dores, julg o proprio Oon&elho, sua permanencia e funccidt 
namento, oomo facto inconstitucional Eu não oreio que o 
se dê, mas têm sido tio repetidas a affirmaçõea .DeMe sen
tido que solicitei se dignasse o Sr. Ministro do Trabalho man• 
dar-nos dizer se o Coll6elho, algum de eus membros, ou al· 
gum de seus procurador86, julga mesmo a permanellcia e fun
coionamento de dito Conselho lnoonetituctonaea. 

Porque, ent.lo, teremos de examinar a materi~ a fundo. 
termeQfl de escfárecer essa questAo, teremos de resolver defi .. 
nitlvaiPente. se um instituto desea importanoia buioa. abso,. 
lutamente fundamental, da nossa leJislaollo soci11, se esse 
Instituto deve ou não ser cotaervado, se precisa ·OU nlo de re• 
toquea, de remedioe, de remendos, de aparas ou do que quer, 
que seja que o faca permanecer de pé 

Mas, Sr. Presidente, ainda iisso não é so, ha mal8. TenhG 
ouvido dizer ta1nbem que o ConseJho Nacional do Trabalho, ou 
algum dOL'! seus membros, ou algum dos seus procuradores, ou 
algum. dos consultores ju~'di~os do Minísterio do Trabalho. 
affirma que a indemnizac oreada pelo art. 2" ·da lei n 69 
de 19S5, que aqui votam é _a untca que vale aos egpr 
gadoa despedidoe sem motivo, quer estes tenham quer não 
prazo de coutracto. quer tenbam estabilidade, quer n{o 
Jenham. · 

Semelhante these vem sendo sustentada pelos pr· ·"lura· 
.dDres do Brftish Bank e me constou que ha quem, no Mlnie
terlo do Trabalho ou no Conselho a acceite n defenda a apa
J1rinhe, a advogue 

Ora, Sr. Presidente, i6to ser1a um desproposlto juridfco. 
um despauterlo de interpretacli.o da IE~gíslaçlo social. · 

Mas é preoieo que r~~e aaiba exactamente ee ha alguem em 
algum de!l$9s 'orgl.oa que se bata por eMa .. these. Se ha al· 
guem, que esse alguem venba a dizer em virtude de que fun
damento ou por que razão semelhantP tbese vem a·endo de
tendida. 

Esta therSe é um absurdo legal chocante • 

A lei n. 62 é muito clara. No aeu art. t•, ella ae enuncia 
da seguinte maneira 

"E' assegurado ao empregado da indümia e do 
c()mmereio, ·n/l.o e:eilttndo pra:o eatipu.lo4o J)CV~a termt.. 
nac4a ·ao reapsct!vo contracto de trabaLho, e qDndo fõr 
despedido eem Justa causa, o direito de haver do em· 
pre~dor ·uma indemnizaolo paga na base do maior or.: 
denado que tenha percebido na m86D'la empresa 

SéiiDln-11e o~tr.oí!i artigo! fí'Xando entlo a indetntlt~ 
ngl.o . O. a.rt. '2" é que i:ll~ quê a tndemmzaeio para t~&&e& etn
preaados, alo .ltave\l(lo.. ~o para . terJainaolo do ,.respeot!'O'o 
aontraoto le !Z~~alho, ierâ de tantos mezee quantc» forem • 
~~~G.,, 
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Mas a lei n. 6~ n1~J ~ .. .. .t:il'. ~o .u·t.., 1• eõ~il.belece o 
lti'Uinte~ 

Havstldo termo e&tiJJulodo - ' outra hypotbele·
nenbuma das partes poderá deaUar-se do. contr~ 
sob pena de ser obrigada. a twmnúar a outra do& 9" · 
juuo& que deue facto llte re&ultarem .. 

E' a obrigac.la de fazer. na technica J.~JdWa. qu.o se · re
tolve em indetmiiiloio por perdas e damuos, deede que Dlo 

,_ cumprida 
:Mas a lei ainda não nca ahl: vae mala longe. No art. 10, 

eltipula. 

•o. emprepdoe que ainda nAo gazarem da· estabili· 
dade que as leia eobré instituto de apoaentadoriaa e 
pensões têm Cl'e~o. deede que contem tO annos de ser.
vioo ·effectivo no mesmo estabelecimento, noJ termos 
desta lei, &ó poderlio &er demittido& por mo.tivoa dnt. 
damente comprovado• de falta grave, desobedienoia, tn
disoi~'ina ou causa ,de forca maior, noe termos do ar-
tigo ~ • • 

Isto IS, a lei n 62, eetudando. o oaso dos empresados que 
pern1anecerem 10 annos continuados no mesmo ·estabeleci
mento, dater·mina que ell~ terlo estabilidade se outras leis 
anteriores J& lhes - ao tenham &$Segurado essa estabilidade. 

Ora os bancarias têm a E!fltabilidade assegurada no fim 
de doie annos de servtço perante o mesmo estabelecimento 

A. lei n 62, nesse caso, respeitou os prazo menorea, e o 
empregado que 1 estabilidade, como o empregado que tem 
l'razo especial para seu oo.ntracto .de trabalho, nAo póde ser 
dupedido sen~o pagando.,.e-lbe perdas e damnos. A tndemnl• 
zaolo do art. 2"? Não, Sr. Presidente; aquella indemnlzaoJ.o 
' para empregados que nAo têm prazo. A indemn!zaclio por 
f)erdas e damnoe 

Mas quaes per..daa.. e da.mi1o.li , Para quem tem 
"' direito de · •r • "'almt'é um mm!'f'nlinado • U~emiJo, 
um determinado ordrnado, erá o PBI!!JL6nf.o me~l deB&e. or
denado ou o. ~~Ômito d~. mrtos ~adM t1'11'!ntot tnmr
PMIMI'l'l a ~erdtl · pc~o r .a ttqu i dada. ~vfdente
mente, em r'trlí,; nos termos 'd"o OireltCI C'tVil, nos ~rinos 

' 'Dire commum que rege a especie. 
O SR. Autl!!tTO mm: - E IS IMo }uSfámente, o que oe 

banca rios pleiteam. 
O SR. MOR.\ES ANDRADE - Diz multo bem V, Ex 

1!1 as11eguro que é tsso mesmo 
E vou mais lonp. 
O SR. Ar..B:nTo Sui'IEK - Os bancarias estio prantidos por 

legislação especial 
O SF!, MORAES .o\NDRADE- Oe bancarios naelonaes Ao 

ti1rig1dos por dois syndil'.a.tos pr!neipaes - o do Rio e o de 
S.io Vaulo - ortentado:: por pE~ssOas conservadot·as. 

O Sa. ALBBRTO SuR.e:lt - Porte aooresoent$r quf todos oí 
· yodicatos bancariop d.> Patz estio de accordo com a orten, :ao dessN dois synd•catos que alo modelares e só exisem 
aquil1o que a legtslaci.• trabalhtsta asse~rura. 

O SR. ).JORAES A~DRADE - Declarei que os bancarias 
slo ~frigidos por esses syndicatos. mas vou mais longe-: dl!l 
de mio, ~&l'ã. fnzer um accordo de liquldacAo rapida, dlo de 
mio o diretto que lhes garante a lei, para .acceitar indemnt
zaolo - não tenho documento offtcnal, mas sei particular
mente - dão de mAo o direito a indemnizaclo por perdu e 
dam!)()S para aoceitar •ndemmzsclo muitO inferior .. iquella 
que, em ex~ouclo de &•Jntenca, qualquer Juiz ou tribunal d, 
Palz lhes mandaria. pagar. 

O SR. CBRYBOIII'OMO os 0L1VItiJII.A- Abrem mio do direito 
maior pelo direi te fbenor. · 

Feve.re ro -de i9S7 ··2"is7.1 

O ~a .. ~.L.Bi.I\To St11\BJC - Impedidos de conseguir out 
colloca-;a:o, além de outras· piroum.stanoias, pelo factor .idsde 

O SR. MORAES ANDRIDE- ••. e de obterem out1·a c ' 
looacio, nio só por causa da idade, mas pripalinente porq•te 
os haneos1 ém· '-eral, q.:tando sabem que um candidato foi ; .. 
prel8é:Jo ao 'Brttoish Bani!: e que de lá saiu sem reeeber a 
d1,étila· indernnizaoJ.o a que querem reduzir, negam-se nm t 
solidariédadtl criminos!L. a Bdmittir semelhante candidato. ' ' o s". A!LTHUR.DA B-OOMA -E' das grandes e tristes ver 
dt~~ . que V~ Ex. estJ. ·levando ao conhecim~nto da Oamàra 
l~~to .b~m) • r _ ..,. : 
· o · SR~ 'ifbRAES ANDRADE- Nlo h&•& ~d, 

ração pela ruio que llS assiste. 
Mas, ew' Presidente, o mais grave. o me I alarmant 

que o.onsta por ahi afóra - e já tenho ouvido dizer por m1 
tas pessoas. e pese.,as ae responsabilidade, ~ue houve no 
do Brltish Bank, indebita, tmmora~ inaccettabililsima int 

enolo de uina embatxada extr!"ltttJJ't__. 
~ quet"O crtre tss·., se tentm ~. 
o SR .• •\JULIO DE ASSIS- E' grave r 
0. Sa. ALBERTO SUflltK - E' grave demala I 
O SR. MORAES ANDRADE - Pessoalmente, recuso-1 

a adn\lttir ._. veraofdad d3 1melhante boato. . 
O SR. CHRYBOBTO'\!o os OLIVEIRA - Isso Jbostra (l\le 

empresas e.xtrangPiras commuam a querer fazer do Br 
colonia dellas 

O SR i\IOR.\ES ANDRADE - Estariam realizando se 
~em reaes facto!! como eilse 

Nió acredito na intervenoao dessa Embaixada ettra 
~etra. porque o conhecido /a&r play dos seus nactonaes n1 
.b.es permlttisria um jogo tio pouco elegante, tão pouco d· 
eente·. ·Não t!reio neua. intervençlo. porque acredtto no p 
triotisi'Jlo acr•edito na a.It.anaria do Sr. 1\linistro do Trabalh 
e do Sr. Presidente d'.l Repuhliea que saberiam mostru 
porta nqut~lí r diplomata que lhe fosse fazer semelhante i 
· r . ., • me mo 6 por lnformacões. 

H) ac • dito : to ma. Sr. Presidente. existe esse con 
r ·un ' t l pita I 11111 de ~Ao Paulo e Santos de CUJl) 
mor-cidor • dlfferentes tenho ouvido ~ emelhante afflrmag!lo 
Tenho c ' ao Jie dizeft a toda essa gente que isso rilo é ver 
dade. porém 'e.1 ' l" sint.o-me de.smallt!do dia após dia . q\la 
do n!io 'jo provtdencln ~o 1 o '''l~atftft!ll"1fto WlO pr 
vJ..deeNM.:.do CorJ~~Iho- fona! tto l!'!'ãlfalho; emquanto co 
tlnuam as uP .. padidas, O$ abusos. burlas do Britisb Bank 
do London Ba·nk nenhuma defesa se tem feito dos empregad 
bt•a ilefros I . 

O SR. .\RTHUR Roeu,\ - E si por aca o o Conselho 1' ' 
ctonal rl"fi!'IL'ésolver ess!! P1im!iro caso do o oompanhe 
ReUnlo tcld.:~s os demnb processos que 111 entrarem ser 
nulloe. 
. O SI\ AB!LJO DE Ass=s - Sot: conhecedor de algumas !I 
lucõer de' casos de empregados do British Bank, em harmont 
com ,_ lei n 62. 

O SR. MORAES A~mRADE- Nlo ha nenhuma. O qu 
ha é o seguinte. o London Bank acceitou alguns dos empr( 
aa._dos demiUidos pelo BriLi!h Bank. mas acoeitou-os sem lh' 
"econhecer o estabilidade que elle& L' tinham conseguido n 
British Ba'lk de modo que a lei foi urlada o British pa • 
\ algum, do'i seus emprega!fos; q"']'!!' acbéltãram e lhe der 
quitarão, ma.<J pagou a indP.mni •aclo dos empregados, sem e 
tabihdade. Ainda ahi ' lei foi burlada. 

Anntinclo, com a re~onsabilidade do meu eargo, assegm 
que, opportunamente. esstos homens, que foram forcados 1 
transtgir,.porque a misPria lhes batia 4 :oorta e tinham de ac 
ceitar aqut~lla esmola miseravel para que seus filhos não mor 
ressem de fome - ass~ro. dizia, que esses homens fund'l 
dqs no artigo U da lef n. 62 opportunamente amda terão 
reivfni:licar seus direitos. 

-Diz es~e artiso • 

"SAo nuJtos de pleno direito quaesquer oonvençt5 
entre em11regados e ·empregadoréa tendentes a impedil 
a appltcaolo deat.a lei". · 

()SR. MORAES ANDRADE- Note bem a adminl~tt.olo 
do Brasil a que terrivdl impasse está querendo levar os bau
oarJos. Si elites homem, hoJe perfeitamente ao lado da ordem 
e do .Ooverno, obedece'ldo á orientaoJ.o de syttdieatos conaer
vadotdlr, nio tiverem, entretanf4, seu direito assegurado. que 
vio o& inimigos da ordem os eJrtremistas de um lado e de 
outro. a1zer aos ouvidos desses pobrea ·homeur.t- .. VeJam 
vooés a pasa, vejam VOt'ês o merecimento, vejam vocês o r&- Nlo, Sr. PresfdeniiJ, os tnglezes nio se hAo de rfr do Br 
sultado que Uveram em -ervir á ordem, em BfÍ'Vir ao governo, sil. O Britlt.h Bank e o London Bank nAo hlo de burlar a 1~ 
ou-.ndo, debai:ro de nossa ortentaçlo, vooêf recebiam tudo. gislaolo trabalhista bra'Stleira, (muito b~tm), por~ Sr. PN 
Hoje. que sustentam a ordem e o Governo vooés nada têm, eideute, si oessa hora não houver nenhum outro· advoga\i 
!!em stquer o que a leb3hes manda dar 1". • para amparar os direitos des!!les homens, ..au T>Ofs meu man 

Sr • .PrHIIf~:~na. 6VIl116 1t'eve medita!' serilment6""lrolm!- ~a.e-terminar.no.ftm dl'ste anno, eu, Sr.' Presidente. ter 
11. triste situ.tclin a que íoram atirados esses pbbres chefes de· a APOrtunid~de· de' prPst<tr, livremente. os meus serviQOI pr 
tamilia imptàidos de reGeber a indemniração miseravel, ln• flsaionaes a esses patr1r.1os P.ara obrigar os ingleles a respe 
JU&ta que lhes é offerGoid& e;m trooa daquella a que têm dl• t.ar as leis do Brasil. CVutto bem, muitQ bem. p o 
refto,. ~! çum.PJimmtado) .• 
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las a lei n. 62 n~"' ... .. ci:il' ~o .u·t. .. 1• i eõt:iWelece o 
llte,;, 

•savst1do termo e&tiJJUÜidO-' outra h,.-potbele·.
nenbuma das partee podarA desUaar-M do cont~ 
aob pena de ser obrigada. a «ndemnúa.r a outra do1 ... · 
juíso& que deue facto lhe re1ultarem" 

a obi ' . de fazer, na technfca JurJdJ.Da. que ae · re-
em indêtrltirzàçllo por perdaar e damoos, desde que Dlo 

1umprida. 
las a lei ainda na.o fica ahl; vae mala lonse. No arL. 10, 
Ua. 

. Y()e empregadoa quts.alnd.a nllo gazarem da estabili· 
dade que as leia eobré instituto de apOlentadorias. e 
pensões têm Ol'e.do, deede que contem 10 annoa de ser.
Vico effectivo no mesmo estabelecimento, noJ termos 
desta lei, 16 podtJrfl.o ltJr demUtúlol J)Or motivo• ttnt
daments comprovado• de falta grave, desol)ediencia, in· 
disciplina, ou oauaa .de forga maior, nos termos do ar-
tiaa ~.~ • 

sto d, a lei n • 62, estudando. o oaso dos empreaados que 
mecerem to annos continuados no mesmo . estabeleci· 

determina que ellt:ll!l terão estabilidade se outras leis 
ores já lhed nlo tenham assegurado essa estabilidade. 

os banoarfos têm a •t.abilidade . assegurada no fim 
annos de setvfço perante o meSlllO estabelecimento 

lei n 62. neS6e caso, respeitou 06 prazo menores, e o 
ado que t n estabilidade, como o empregado que tem 

especial par-a seu co.ntracto .de trabalho, nlo póde ser 
do senão pagando-Be-lh& l)tl'das e damnos. A tndemni• 

do art. 2•? Não, Sr. Presidente; aquella indemnizaçlo 
empregados QUe nllo têm prazo. A indemnfnçllo por 
e damnos 

quaee perJlu. e dambo.a? Para quem tem 
;'o de l"e1 ai~ Qf!r ~inado esttpendlo, 
erminado ordenado, ser& o P&l!:!!l...8nto me.!}ül desee -
ou o. r• • mento d.EL t!fttos ~adoS' tt"'!'antot ,. -
a "'F d ~I!~~o. c!Ttm .a s~qqidada. ~idente-
!" 1 j noe termos do Qiretto Cfvll, noE ~t·mos 

f o tlOmmum que reg'e a especte. 
Ar..8Bl't1'o ' nEK - E á Isso, justámente, o que os 

tos pleitenm. 
SR. MOR '.,..,., ANDRADE - Db: muito bem V. Ex 
ro que é tsso mesmo. 

vou mais longe. 
&. ALBERTO tJREK - Os banc~rrloe estio prantidoe por 
jo especial 

i
SJ\,. MORAl ) ANDRADE- O. baocarlos naetonaes slo 

-por dois syndicatos prinoi-paes - o do Rfo e o de 
lo - orientado" -por pt-ssOas conservadot·as. 

Sa. ALBERTo SURJK - Porle accrescen~ que todos oé 
tos bancarioll d.> Palz estio de accordo com a orien
esses dois synd;catos, que são modelares e só exipm 
_gue a legislacã. trabalhista asseaura. 
SR. :'.JOnAES ANDRADE -Declarei que os bancarias 
gidos por esse3 syndicatos. mas vou mais longe: dA o 
, ~ar~ fnzer um aooordo de liquldal.ãO rap1da. dlo de 
direito que lhes garante a lei, })ara acceitar lndemnf

não tenho documento off1ctal mas sel particular .. 
dio de mAo o dfl'eito a indemnlzaçlo por perdas e 

para acceitar indemmzação muit:o inferior áquella 
exeouclo de ~;omlenca. qualquer Juiz ou tribunal d'> 

s mandaria pagar. 
• CHRYSOSI'OM< nz OLIVBtM - Abrem mio do direito 
lo dlreit.G 1benor. · 
• MORAES ANDRADE- Note bem a admintatraolo 

t1 ' que terrfvdl imrasse está. querendo levar os baa
Si estes homeru, ho e -perfeitamente ao lado da ordem 

erno, obedece'ldo orientao&o de s)'lldicatos conser-

O >iia • .'.r.aERro SrJRBK - Impedidos de oonseguir··out: 
collocacA:o, além de outra~ '_2!rcum.tanclas, pelo factor ids:d~ 

O SR. MORAES ANDRIDE- ••• e de obterem outt·a 
looacio, nlo só -por oausa da idade, mas pripaln'lente po • . 
«)S bancos1 em geral, qJando sabem que um candidato foi eM• 
pregado ao Bt•itish Ba"il: e que de lá saiu sem receber a ri 
Clicula lndemnização a que querem redur;i , nesam-se. nun 
~olidariedadtJ criminosa. a •dmlttir sem&lhante candidato 

O Sa. ÃJ\THUa ;DA. ltocttA- lt' das grandes e tristes ver
d~des que v~ El:. 86t.í levando ao conhecimento da Cama.ra. 
t.Mu;to bem}, ,.,... --

tr-s'"n. MORAES AND~.DE - NAo ba a m~t!" 
raglo pela ruAo que liS assiste. 

Mas, SJ•, Prestdente, o mais grave, o mais alarmao ' 
que consta por ahi afóra - e já tenho ouvido dizer -por mt 
tas pessoas e pessoas ae responsahitfdade, que houve no c 
do British 'Bank, indebita, :mmoral, fnacceitabiUssima int 
venolo de uina embaixada extrangelra 

'!ftb quem 'tttle ft&J se teDha da!lo. 
Q. SI\. AlULto DB ASSIS - E' grave ! 
(). &\ . ALBBRTO SUREK - E' grave demais I 
O SR. l1IORAES ANDRADE - Pessoalmente, recuao-1 

a adr6tttlr veraoidadb dJ semelhante boa~. . 
0 SR . CHRYB08T0'40 DB OLIVEIRA - 1110 $bltra ®e 

empl'esas extrangPil'as couunuam a querer fazer do Br.'l 
eolonia de lias. 

O SR l\lOR;\ES ANDRADE - Estariam realizando 
.~em relle! taoto~ como eise. 

Nâó acLedito na intervenoao dessa Embaixada ettra 
getril. porrttte o conhecido taar pla11 dos seus nactonaes ni 
:)les permittisria um jogo fáo pouco elegante, tio pouco d\ 
eeilte. Não c!relo nessa intervenção porque acredito no p.1 
trfotfsmo acredito na all.anaria <io Sr. 1\Unfstro do Trabalh 
e do Sr. Preildenh~ h Republiea que saberiam mostrar 
pot·ta áqutll ;t. diplomata aue lhe'J fosse fazer semelhante h1 
t.srvenr.ao. me mo ó por lnformaclSes. 

ao a c dito n to mas, Sr . P'resldent&, existe esse con 
nas run . ta capit.al nn~ de São Paulo e Santos de CUJ C 
moradore. tJfffereri.oos · tenho ouvido semelhante affirmaoão 
Tenho can~ ado li.e dize .. n toda essa gente que tsso nAo é ve 
dada, porém \'~C!, s~me d~o dia a_pós dia. 
do nll(l • lo 15i'oVTlrencm""'"'ao Gover anl!eoiiiJIIIo '\'llõ' pr•: 
v.l.dea.r , lo ' Ctftf!!ftle!l ,_ 'fonar-. alho; emquanto co:· 
ttnuam as oespcdidas, Ol! 1 busos. as burlas do British Bank 
do London Bs:nd&:. nenhuma defesa so tem feito dos empregad 
l:lra lleiro ' . 

O SR :\RTHUR RocnA - E st por ·• o o Conselho ~ 
cional. n'Ar · olver ess pdmefro cuo do 1os o oompanhe 
Reirnllo t.od"s os demnil processos que lá entrarem set· 
l'lullos. 

O Sft . ~BlLro DE Ass:s - Sot: conhecedor de ataumu s1 
luc;oe~ de· casos de emprc1ados do Brftfsh Bank em harmon 
com lei n 62. 

O SR. MORAES A~JDRADE- Nlo ha nenhuma. O qu 
h a é o _eguinte: o London Bank acceltou algun& dos emprc 
gados demttltdos pelo BriLi!h Bank, mas acceitou-os sem lh" 
"'ecorJohecer a esfabtlidade que eller: já tinham conseguido 
Br1ttsh Ba11k, de modo Que a lei foi burlada. D British pa 
\ algun:. do~ seus empregatlos, !JtM t'll:!'1'm e lhe derat 
quitarrio, ma6 pagou a indP.mnt •aolo dos empregados, sem e 
tabthdade. Ainda ahi " lei foi burlada . 

Annuncto, com a responsabilidade do meu cargo assegc 
que, opporfunamente, essPR homens, que foram foroados , 
transigir, .porque a mfsrrta lhes batia i oorta e tinham de a 
ceitar aquella esmola miseravel para que seus filhos não mo 
ressem de fome - asst!gllro. dfzia. que esses homens fund 
dos no artigo U da lei n. 62, opportunamente ainda terio 
reiviQiflcar· seus direitos • 

Diz es!e artigo· 

"3Ao nullos d& pleno direito quaesquer eonvenç~ 
entre em;~rerados e ·em_preradores tendentes a tmped1 
a applioaolo deat.a lei". · · 

nlo tiverem, entretanto, 1eu direito asserurado. que 
mlsOJ da ordem1 os extremistas de um lado e de 

ter aos ouvidns aeases r-obres ·hom~- "VeJam 
paga, vejam VOI'ês o merecimento, vejam vocês o re- Nlo. Sr. PresldentJJ, os mgtezes n~o se hlo de rfr do BrM 

e tiveram em ~~rvir á ordem, em ~rvir ao goverM, eU. O Brltish Bank e •l London Bank nlo hlo de burlar a le 
debaixo de nossa orJentnçlo, vo~ recebiam tudo. li&laolo trabalhista bra~tleira. (muito b~) porQD: @ro. Pr 

sustentam a ordem e o Governo vocês nada têm, eidellte, si nessa hora não houver nenhum outro· advoga 
er o que a Jeb!hes manda dar I". • para amparar os direitos desses homens, eu pois meu m;n 
hee.II7ent6. oVI!'!m 1:teve medttv serilm~-·~ae--termfnar.no-fim dt>ste anno, eu. Sr.· Presidente, ter 
ltuaclin a que foram atirados esses pblires chefes de· a APOrtunid~!ie · det preshr. livremente. os meus servicoa pr 
tmpí.àidos de reeeber a indemn1zaoão miseravel, In- ftssionaes a esses patr1r.1os para obrigar os ingletes a respe 

lhes é offerocida exn troca daquella a que têm df.• tar as leis do Brasil. (.Vuito bem, muit~ bsm. Pal11UU o 
~ ~ çumprimsntado) .• 
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INDICAÇÃO N. AJ,l, DB 1936, A QUB SB RBFEI\B O PARECER 

ladioo que a Commiasão de Constituiçãe a Justiça se 
ui te sobre se é legal o Poder Legislativo extinguir, tr 
ro~r ou reorganizar determinado orgão de caractr;,r a 
nis tivo ou technlcOL cujos funcclonarios tenham si ou 
seja nomeados por .empo de~erminado, antes, mes que 
ten d~rrido o per1odo prefixado para vigorar as. espe
uliv~nvestiduras. Outrosim, indico que, na bypo ese de 
opin no eentido da juri~ic~dade do «eto, emltta a ommis
são ecer sobre se o d1re1to q~ assista aos fu ionarios 
por t f6rma destltuidos de suas funcoões, deva s resalvado 
quan ás va~tagens pecuniarlas, de ordem indlv ual; e, no 
cço irmabvo, qual a medida que, para tal f deve ser 
acfopta ' 

Sa dae SessiSea, 81 de dezembro de • - Mont1. 
Arrae1., 

O Sr. Gomes F e 
de ha muito, desde 
ltwnentar o preceito 
Lude do qual nenh 
~em attribuicão d 
a <Wpesa. 
. Ha a · re~el• em auda nto na Camara, du88 propo 

sJciSes: a lnd1cao que tomou n. 6, da legleletura ant.erior 
npioeaentada em aroo de 1935, projeoto de lei, que te>mo 
u n. 47, des egislatura, apr ntado em mato de 1935 
·tnbos da au la do iUuat.re De tado, Sr. Horaoio Lafer: 
c Jli com par eres favoraveia d Oommlasões de Just.foa 
de Finanoae. 

Estas C mlsslles, acoeltando, prfnolplo, o tJ•abalh 
do Uluetre resentalllte pll,lllllsta, ffereoeram-lhe substi 
Lutlvo em tJ a de proJeato de reso ção. 

Para fgnalar a fmportanola ta proposio!o bast 
dizer que s ente serllo considerados re rsos para os atreito 
do art. f da Const.ftufclo: a) novos i ostoe ou taxas qu 
aU«JDen a receita; b) o excedente da ecei·ta no primoir 
semeet.re o meemo exerciofo rtnanoelro, avidamente verf 
ficado, e que, por lntormacio ou dee aQão official do 
M.inistr da Fazenda, o exerofoio se deva ncerrar com 
mesmo ento e apre6entando-se equilibra a reoetta e 
despes constante da lei oroamentaria; c) os doe que, X:tJti 
lnfo ção ou declaracão ofticial do MinisterJ da Fazenda~ 
np~~ts t6IJ1 as dotações de deapesa do orçamen em vigor· 
d) ' otação ou saldo re6l)eotivo .. especialmelllte esUnado ~ 
('008. os novos, que encerre o oroamento vigente; ·inalmente, 
e) operaçõee de credito. Estas me&mo sómen poderãol 
ser torlzadae nas 1eguintes bfl)Otheses: a) para a "P~as 
i vistas e urgentes ~oe o.:soe de calamidade pu ica, re
bll'l ão ou guerra: b) por amecipação da reoeLta, par serem 
l1 !dadas ~ntro do exerolcio finanoefro; c) para brir 
d 'cit do exeroicfo ffnanoeiro encerrado; d) para fin ola-

1 nto de aervlooa e obru de Interesse nacional, relati i 
odooção, progresso e defe~a. do pala e que não p 

executados dentro do perlodo de ~ anno. 

LEGISLATIVO Fevereiro de 1987 

Trata-ee, Sr. Presidente, de uma proposiQio que d r4 
r. quanto antes. ou incorporada ao nosso RU'ime , eJn 

a de proJeoto de rese>lução, como determinaram Cc>m<4 
m ões de .Justioa e de Finanou, ou mesmo em rUla de 
pro to de lei, como quer o aeu autor, evitao e, UODl a 
sua a rovação, que novu propoiio6es legi ivas seJam 
discuti votadas e, ateS, sancoionadas, sem indicação dos 

fficientes para 1JB despesae cr as, como acaba 
com o proJeoto, hoJe, lei 39 de 9 de f~vei'eiro 

de 1937, pu cado no "Diario Offloial" hoje. 
.AHim se o, Sr. Presidente, p ia a V. Ex. fizeeae 

lnoluir em pa a referida propo . o, se, porventura, nao 
t.1ver de ser ouv , &Dtes, a Com são Executiva, na fórma. 
do Regimento. 

O Sr. Presiden 
~rio iacluidas em p 

~ou submetter a 
ERIMENTO 

Requeremos que a a a faça fnserw na ao~ de· &eut 
trabalhos, de boje, voto e profundo pezar x-elo falleoi
mento do professor urelio ires, oocorrido ant.e-bontem 
neet.a capital. Ess grande mi 'ro, profeBsor Aurelio .Piret, 
doe mais lllustr que têm dign 'cado o ensino eecundarlo 
e ·superior de nas, dedioado ao agíslerio desde a mool· 
dade, reitor d ynmasio Mineiro, oolor da Escola Not·mal 
Modelo, lente athedratico da Faculda de Med1oma de :Peito 
Horizonte, ae teve Lambem destaca acgAo na Jmptensa, 
onde fcka empt·o acat.ado pelo 6eu g1·!1jfde prestigio lntel
lcotual. 

Sal das Sessões, 27 .de favereiro de 37 • - Lflvihd~ 
Coelho - P. Matta Machado. - Furtado e M.ensJes. -. 
Jlaca de Almeida. - 8im4o da Cunha. - 'as For4ea. -
Pe Ateizo. - Noraldino Uma. - Polvcar Vwt&t. -. 
Jo Berteardino. - Arthur Bernardea. - Neg th Litlt:lJ. 

Adelio Maciel. - Pedro Rache. - Aureliano tl,.eite • ..... 
berto Diniz. 

O Sr. Alberto Surek- Sr. Pres1denk, sinto-me no dever 
de, mais uma vez, oooupar a tribuna na defesa dos lnteresua 
daquelles que aqui répresento, bem como na defesa sagrala 
dos direitos dos trabalhadores, assegurados na ConstituiQJ.u 
Federal, 

No dia de hoje, Srs. Deputados, 27 de fevereiro de 1937, 
cerra ns portas, dGlinitivamente, "Tbe B1·itisb Bank of 
South Amerioa Ltd. ". Em consequencia disso, foram dispen
sados trezentos · e tantos empregados, &em que a leslslaolo 
sooail trabalhista. houvesse sido respeitada nos seus dltpo
sitivoa. 

OtJ administradores do "London Bauk" entenderam de 
ser juizes de uma causa em que silo t•éos. Procedendo dessa 
fórma, indevidamente, resolveram applicar a lei n. 62 para 
o CW!O dos bancarias dispensados. 

Eata lei, que em bôa hora foi promulpda, diz respet .. 
to Aquellee trabalhadores que não possuem ainda estabillda
~. isto é, áquelles que nAo attinsfram aoe dez annos de aer
vioo, ou, no caso especial doe bancarioa, aos que nlo têm 
dois annos de effectlvo servioo em · bapoo, caea conuner
olal ou empresa industrial. 

Sr. Presidente, Jli tive e9sejo de denunciar da tribun~ 
em t 7 de setembro do anno passado, aa manobras maohi"" 
velioas com que se oonduzi1,1 o "London Bank" na liquidaolo 
da sua filiada - "The Britt&b Bank". · 

Resolveram, por isso, manbosamente, dizer que se tra· 
tava de uma liquidação, c\uando, de facto, se costtou de in
corporacão ooono bão de verificar 0.11 nobres collegu, pelo 
discurso que VIJlt pronunciar. 

Acostumado ãs lutas e ao trabalho, POl' mais d& uma 
vez tenho ~ntrentado companhias poderosas e, por intelloi
dade minha, este á o segundo caso com empresas iDSiézas. 
De todos nós é conbecidllo a qutstio de t8 trabalhadores qUe 
pleiteavam a execuolo 4,a lesislaolo sooiallrabalhlsta. Só 
por isso se disse e ficou resolvidp que esses trabalha.dol'jl 
eram extremistas. 

1\efiro-me aos dezqito trabalhadores desped14os da Em
preza de Morro Velho, 01 quees apenas pleiteavam a execuQlo 
de nossa legislaçio. EHes companheiros em princípio se ba
tiam pela lei de f~rias, pela adopolo da Car~ira Profissio
nal e pela orrani1191o do syndioato e ore&,QIQ da Caixa de 
Pensl5es e Apotenf.aljorias, asJerurada pela lei. 

Os iDJle1es da menolonada empreza ellCfJnlraram méJOt 
e modos para que aquelles dezoito homens f01t8m demittl
dot, muito embo'rl\ a policia de Minas Geraea tiveue fome
cldo daoumentaolo de que nfo eram extr~ o mesmc 

7 



26968 Domingo 28 DIABIO DO POD 
L 

INDICAÇÃO N, !1, Dll 1936, A QUB 811 RBFBI\Ill O PARECEI\ 

Indico que a CommiesAo de ConstituiçãG '8 Justiça se IJ1Iía 
11 te sobre se é legal o Poder Legislativo extinguir, tr • 

fo$ar ou reorganizar determinedo orgAo de caraot~r a i-
nisfn.tivo ou teohnlo6le cujos funcclonarios tenham si ou 
seja nomeados por mpo determinado, antes, mes que 
tenm. daoorrido o periodo prefixado para vigorar a espe-
ctiv investiduras. Outrosim, Indico que, na bypo ese de 
opin no tentido da Juridicidade do eot.o, emttta a mmis
são ecer sobre se o direito qll$ assista aos fu ionarios 
por t fórma destltuldos de suas funoçôes, deva s resalvado 
quan 4s vantagens pecunfarlas, de ordem indiv ual· e no 
e-tiDO irmativo, qual a medida que_, para tal r dêve' ser 
at!ópta ' 

Sa dae Sess~es, 81 de dezembro • - Monte. 
Arrae.., 

E' deferido o eeguinte 
RBQUBJUMJ!I.Om) 

Sr. Preeldent.e. 
Ao P ooto n. 8, de 1987, que autor a abrir o oredf·to 

lle 4:950$ , para pagamento de diffe ca de vencimentos 
do Procur r Regional Eleitoral do do do IUo foJ apre
sentada u emenda pelo illustre De tado Catá Filbo que 
contém mat ia estranha ao objeoti do mesmo. ' 

O Regi nto Interno no seu a go 210 estabelece que 
"nlo serlo eitas emendas ou s itutlvoe que contenham 
ma.terias ou 'sposiçôetl que não jam rigorosamente per-
tinentes ao en • " E o ar.t. 211 preceibia 
que "os autor receber emenda que lhee 
pareca ~tranh o o~jectivo da e.sma terlo o dlreJLo de t'e
clamar JUnto ao residente da ara contra e86as emendas. n 

Ueand~, poi da faeuldad que me conf(!l'e esse artigo, 
venho ped1r a Ex. a o nela da nossa lei lnf.erna 
afim de que .a em da seja d olvida ao seu mustrado autor' 
que poderá apt·ese 1-~. co determina, ainda, o Regimentq 
como proposição e ec1al. em consequenoia, que o pro 
jacto n. 80, do 193 con da ordem do dia de segunda 
feira. 

Sala dae Sessões, fevereir~ de 1937. - Lemgrub6 
Filho. 

O Sr. Gomes Fe 
ue ha muito, desde 
I:Lmentar o preceito 
Lude do qual nenh 
~em attribuição d 
a despesa. 

st4 finda a leitura do cxpedienLe 

az (Pela ordem) - Sr. Presidente 
legi tura pa.ssada, cogita-se de regu 
o ar o 183 da Con&tituiclio, em vir 
enca novo será creado ao Th,...eouro 

suffieienteJ para lhe custea 

Ha a respei em anda ato na Camara, duas proPQ 
.;io8es: a lndioaQ que tomou n. 6, da legislatura an~rior 
•Pl'eaentada em aroo de 1935, projeoto de ki, que tom 
u n. 47, des egislatura, apr ntado em maio de 1935 
•tnbos da au a do ill'U&tl'e De tado, Sr. Horacio Lafe~ 

já com par eres favoraveis d Commlasões de Ju&tioa 
de Finanoae. 

Estas lsslles, acoeftando, principiO, o trabalh 
do illuetre resentaDte paulista, ffereoeram-lbe 
tutfvo em fi a oo proJecto de reso 

Para ignalar a importancia ta proposfollo bast 
dizer que s enfie serAo considerados re rsos para os etfeito 
do art. f da Constltufcão: a) novos i ostos ou taxas qu 
au8'Illente a receita; b) o excedente da eoei·ta no primeir 
~emeetre o meemo exercício fi.nanoelro, avidamente verl 
fi<JadQ, e que, por informação ou dec ação official 4 
Ministr da Fazenda, o exercício se deva nceN"ar com 
mesmo ento e apresentando-se equilibra a rece1ta e 
despes constante da lei orcamentaria: c) os doe que, f.,r 
info ção ou declaracão official do Minisl.eri da Fazenda 
npr:11s tem as dotações de despesa do orcame.n em vigor; 
d) 'a otaoão ou saldo respectivo es·peeialmeiilte estlnado a 
enca os novos, que encerre o oroamento vigente; ·inalmente, 
e) operaoõee de Ol'edlto. Eltas me&mo sómen podorãol 
~er f.?rizadae nas .seguintes hypatheses : a) para a peaas 
1 ev1stas e urgentes ~os CfSOS de calamidade pu i::a, re
bel fio ou guerra: b) por aiJtecipaclo da reoeJ.ta, par serem 
i 1 !dadas dentro do exeroiolo financeiro; c) para brir 
rl icit do exeroieio financeiro encerrado; d) para fin ta-

nto de servfcOB e obras de Interesse nacional, relati ' 
uooão, progresso e defeaa do paiz e que não p 
executados dentro do perfodo de um anno. 

l'evarelro de 198'7 

Trat.a-ee, Sr. Presidente, de uma proposi~lo que d r4 
r, quanto antes, ou incorporada ao nosso MJlme '1. ellll 

a de proJecto de resolução, como determinaram tJ~ 
m Oes de Justica e de Finanoaa, ou meamo em rma de 
pro to de lei, como quer o seu autor. evitan e, oom a 
sua a rovação, que novae propoàioftes leg· ivas seJam 
discuti votadas e, até, sanooionadas, sem lndioa.oão doa 
recursos fficientes para ~ despesas cr as, como acaba. 
de acon com o projecto, hoJe, lei 39 de 9 de fevereiro 
de 1937, pu ·cado no "Diario Ofticial" hoje. 

Aaeim se o, Sr. Presidente, t1 ia a V. E:r. fizee11e 
incluir em pa a referida pr~tt. , ae, porventura, n~o 
t.Jver de ser ouv , antes, a Co ~ecu.Uva, ua fdrm& 
do Regimento. 

O Sr. Presfden - O no e Deputado eer4 attendido •. 
Serlo incluídas em p t.a as teria! sollcl~ por ~. Jl:jt, 

· .Vou submetter a os seguinte 
EI\IMENTO 

Requeremos que a a faca inseru• na aota de eeut 
trabalboe, de hoJe, voto e profundo pezar x,elo fa.lleoi· 
mento do professor urelio ires, oocorrido ante-bont&m 
nesta capital. Ess crande mi ·ro, prof~sor Aurelio Piree, 
doe mais Ulustr que têm dign 'cado o ensino seoundat•io 
e superior de nas, dedicado ao agi&terio desde a moci-
dade, reitor d ymnasio Mineiro, eotor da Eseola No1•mal 
Modelo, lente athedratico da Faculda de Medicina de jlello 
Horizonte, oe tev-e tambem destac acoio na impteníla, 
onde fOra emprc acatado pelo seu gt·!fide prestigio lntel
lcctual. 

Sal das Sessões, 27 Ae favereiro de 37. - L6vthd4 
Coelho - P. Jlatta JlachoO.o. - Furtado e Meneies. -. 
Maca de Almeida. - Simdo da Cunha. - ·as Fonea. -
Pe Alei.1Jo. - Noraltlino Lima. - Polucar Viofli. _, 
Jo Bert~tarclino. - Arthur Bernardea. - Neg tle Littt.fJ. 

Acktio Maciel. - Pedro Rache. - Auretiano ~eite. _. 
berto Dini;. 

O Sr. Alberto Burek- Sr. Presidente, sinto-me no dever 
de, mata uma vez, oooupar a tribuna na defesa dos lnteresus 
daquelles que aqui represento, bem como na defesa sagrila 
dos direitos dos trabalhadores, assegurados na Constitulclu 
Federal, 

No dia de hoje, Srs. Deputados, 27 de fevereiro de 1937, 
oerra as portas, dotlnitivamente, "Tbe British Bank of 
l:iouLh Amerloa Ltd. ". Em consequencia disso, foram dispen
sados trezentos · e tantos empregados, &em que a legjslaolo 
sooail trabalhista houvesse sido respeitada nos seus dispo
sitivos. 

O! administradores do "London Bauk" entenderam de 
ser Juizes de uma causa em que são t•éoa. Procedendo dessa 
fórma. indevidamente, resolveram appllcar a lei n. 62 para 
o caso dos bancarios dispensados. 

Eata lei, que em bóa hora foi promulgada, diz respei
to áquelles trabalhadores que nAo possuem ainda estabilida
de, isto é, áquelles que nAo attin&'iram aoe dez annos de •er
vioo, ou, no caso especial doe banoartoe, aos que nio têm 
doia annos de effectivo servioo em · 'bapco, casa conuner
oial ou empresa industrial. 

Sr. Presidente, Já tive epsejo de denunciar da tribuna, 
em 17 de setembro do anno passado, as m~obras ma.ohlSJ 
velloas com que se conduziu o "London Bank na Uquidaolo 
da sua filiada - "The BriU&h Bank". · 

neaolv&ram, por isso, manbosamente, dizer que se tra
tava de uma liquldacAo, 4uando, de fa.oto, ae co1ltou de in
corporação como blo de verificar 'UI nobres collegas, pelo 
discurso que VPll pronunciar. 

Acostumado ás lutas e ao trabalho, po1· mais de uma 
vez tenho enfrentado companhias poderosas e, por intel14i
dade minha, este é o segundo oaso com empresas iDiléll•· 
De todos nós é conbeoide. a qutstlio de 18 trabalhadores Wf 
pleiteavam a exeouolo qa legislaolo sooiallrabalhista. N 
por isso se dlae e ficou resolvidp que esses l!·aballlado* 
eram extremietas. 

Hefiro-me aos dezqito trabalhadores desped14os da Em
preza de Morro Velho, os 4QU8es apenas pleitea.vam a execuQAo 
de nossa legislaolo. FMes companheiros em principio se ba
tiam pela lei de férias, pela adopolo da Car~ira Profissio
nal e pela orpniZ&Qio do syndicato e oreaolo da Caixa de 
Pens6es . e Apoaentacjorias! as~egurada pela lei. · 

Os 1ngle~es da meootonaoa empren encontraram mett» 
e modos para que aquelles dezoito homens foa.em demltt.l
dot, multo embOr"- a policia de Minas Geraes tivesse fomé
oldo dooumentaolo de que nio eram extrcmdltae, o meemc 

~----~ .... 
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lalt•ttdb o ,~t. Oh6te da Ordem Boofal e itotltfoa do Rio de a•aapp,reofmento dessae duas entidades. uma tercelr~o com o 
:Jétteiro, atw~t&ndo tai.'Qhem que os Mestnoi nada tinbam com nom~ de ·Bank of London & South Amerl,ca LhniÚJd. Em 
(IB movimentos que ha pouco se veritioàram no Paiz. · ali'tl!l\as localidades desappareceu o London Bank, oujos fun-

0 ~roce.sso, entretanto, contfnóa ós seus tramites le- OQlonarios ou foram dispensados ou passaram a trabalhar nos 
lllO. e a.quell.es trabalhadores bio de pt:ovar que nAo tomt- edifioio~ do antigo Rlver Plate, entll.o alterado para o de 
toam PIW~e . .em agitações extremistas, de conformidade com Banll of LOOdon; em óutras como no Brasil os funcoionarios 
101J ·documel:'lt:()S que Ulmos em nosso P.odé~. passaram todos para o London. 

o Sn. QAFt FILHo - Esse processo teve curso no Mi- , . Enflo n~o existiam as leis trabalhistas e O!! ll!Jlezes pro·• 
jlJs••rJo do Trabalho t Qual foi a sellÜnâo ? · oetteram com cer~os p.rinctpios de humanidade e hslll'a. No 

~' v oaso !vertente, em que se devia apcrar a fusio dos bancos 
à s:n. ALBERTO SUREK - Como cleelarei, a documen- Anrlo pae e Britisb filho. com o Bank of London, para sal\'al' 

~a~:lo foi apt·esentada a que.m deve retolvét' em definitivo tltn de.sses bancos da ruina e evitar ficasse dcnegr1do o nomt) 

r: 
caao, e estou óêrLo de Q•U.é o Sr. 1\linisf.l!o do Trabalho tarl\ b,rjtannico, surgem no scenario figuras trlsti&simas que pu

ustloa áquelles bodlens, reconbece'lldo 111io serem elles ex- ~eram seus prfíitimoe ao tilintar das aurens libras e durante 
retr1latas. quatro annos estudaram os planos tenebrosos e escabrosos, 

.., ·• mesmo diabolicos, para evitar: a) que sobre a traueaooio a 
O SR. CAP'B ~~ ILqO - Mas nlio houve epluo&o Y te effectuar reoabissem pesados onu& fiscaes; b) que as in-

, O SR • .A1t1'HUR ROCHA - Pemitt.a o DObre orador um demnizações de que cogitavam as leis brasileiras fossem pa-

l rtt. O 01i10 dós !8 de' Morro. V~lbo nest.a hora Ji d.Wla.: Caa o mais reduzido possivel, para gaudio dos accionistas in
t lt reaoh'idô, pot•que ficou perféit~~o.mébte provado que es- flézes aferrados ao MAK.E 1\lONE'Y: MAKE MO~EY ••• HO

.pa~to* U·tlbalbadoroa b~:asileiros .
1 

sóménté pleiteavam, NESTLY. liF YOU CAN... de que nos fala Oliveira Martins 
ootnó V, Jtx. declarou, coUsas Que es~a O&.lllara approvou e élll seu livro "A Inglaterra de hoje" • 
constam h'oJe de nossa legislaçlo. Agora, porque foram os Oom efteito, n06 'llaiZ038 europeus a transaeolo proee.cteu
i'untladores (lo Sytldiéato dos Mineiros de Morro Velho, repu. se .Usamente, extinguindo-se da noite para o dia as tillaes 
itrarrJ•tiOs lneotlvenléntes aos it'lllell8. lttó, &Uás, não 6 plrà do.BriU&h Bank,que em U de agosto, amanheceram com novas 
•dmlt'ar, por-tuê O* processM de ctuê os IDilézes commumen- Pl~s marcadas: - Bank of London & South America Limi
U lanoatn mlo aio por .ttds conb'&eid6s. O ctúe ocoorreu em ted, suecessor de AniJ,g, South American Bank. 
:Mot'ro Velho &uccede em diversas companhias de que alio do- Nas reJ)ú'lm'cas ~lttlnas deu-se 0 meamo facto. tudo 
.llo* O~ ingléiea • porq~e o nome Brit1sb Bank era pt!vativo das fiUaes do 

O Sk. ltltuco 1\t&tlP.o - Aliü, reolàjnar diretioa boie Br~U. 
~m tUa c.,nstltue periJo; a h)(flv~duo càlblilba para uma di- Nos outros paizes do houve a ~ tificaoilo; rooedeu-se 
1/lUbuJa. tmra e simplesmente i trallS.iereucit ' e, com a 

o SR. 00~ F1LHO - aeclstre ... e liso collio declàrao&o lneor~ortição do Britis·h Bank ou 6Uil n a e I - o An-
de Deputados que a.poiam o G'o'Vérnô. llô SOuth, ao Bank of London. Em nt-..thuma outra parte, po-

0 Sll. EUI.\ICo RlBBIRo- O Govel'ao nAo 4 culpado de taes r~m. apP.&rece a ~peaelo da ohamada "liquklaoão" com que 
clenunolas. no Bra1u1 nos que~hii!lr fraudulentamente. Onde. Se

nhores, a tio decantada lisura e nobreza in.glezas 'l... Que 
O SR. AL&ERTO SUB.EK - 4quellee nOHos oomt~e.- ocnfianoa podetlo impor aoe seus clientes, esses banqueiros 

llheiros qu& ae batlam pela exeouoló .Ue leia loll'&ram rt- aeostumadoe á chicana torpe e indecorosa ? • • • Não vêem os 
•ulútdo contrario, pois de uma bora para out.ra se vttâbl banqueiros inglezes que a continuar por esse caminho, ama
prlvlld.oll daquillo que a legis.laoio social trabalhista. lb.. nhA terão de fechar novamente as suas portu porque já alo 
~ante. mais tnspiram e86a oonfianca que deveriatn merecer ? • • • E 

O SR. ÁI\TBUR RocHA_ Privados at6 doa proprtos meiot bav~l'á Incautos que confiem seus capitaes ou suas economias 
ólJ subeieteaclfa, ~ })éssoas a quem f~lta a bo,.qt>stid{lde ? .•• Contlnuari a exis

tir trCfl' ~los ingle:!lê.B a f'atta da palavra FALLt.~-
0 SR.• AI..aEl\1'0 SUREK - Sr. Prealdetlt.e, decidt•se OlA 'l ... Sim, meus Senhores, continuari, mas entAo, quem 

•eete inaiabte uns doa ma10res senlo o lbaior doa disstdios 0\1 quaes serlo oe prejudicados por factos decorrentes da Cles
U~a!lliltlas no Bt•asil, tendo-sé em vista o volume do aêu eontlanr;a que esses méàmos banqueiroa estAo chamando ao
valor tepreaentado em espeoie. bre si ? • • • Uma nova burla sobrevirá e por essa responsavel 

:lU&i.m como os escribas e pbartaeua tramaram na som- ser!o u 'lloasas autoridades que nAo souberam em tempo •vi
bra e ,.Qa ó&lada da noile, a condemnaoâo de Cbria~ cóD- tar 0 mal fmminente · 
d•mna~lo eUa que lavrada pela covardia e pusilanimidade , OaracterlsUco summamente Interessante dessa pseudo 
ct~ Pilatos, Governador romano, passou i Historia e insere- li®ldaolo, trago ao conhecimento da Gamara para qoo os 
vh·ee em letras rubras, nos annaes dos grandes erros ju- Stl. D8putedos • fiquem absolutamente oonhecedoree da auda
dlcial'los, assim, os banqueiros milezea, muitos delles, qui- cta et~do desplante desses inglezes. 
oá, iiesoendel\tea desses mesmos que cruoiflcaram aquelle que Os Sra. o~ F. Maekfnto&h e C. M. Jonston, respectiva
i\ Ter1·a veiu tra&éi' a paz e annuciar a justiça aos bomeils mente, rerente e a~-gerente do Britiab Bank, nesta cidade, 
de boa vontad• - p~trp~traram um attent~o clamoroso con- foram dispensados de suas tunor;ões tm principio de Janeiro 
Li'& os noaaóa t.tabalbádore~. do oorrente anno e Ji receberam as indemntzações que o 

t ad 1 id J"' :Banco lhes offereoeu. Qual o dever desses cavalhetros ' Cer-
At ent o c omoroso e lnolv avel gue faz ~s A uma tiD'lente que: - retirarem-se, immediatamente. do Banco, 

représslo vlolel1t& porque violento foi etle. deixando-o entregue ao Lopdon, na pessoa de seu preposto. 
A trasedlll biblióa no aapresenta Judàs aalndo isolada- chamado liquidante. 

i.Yiettt.ê, f>&ti. entt"erar o Dfvino Mestre aos seus allozéa; n• No emtanto esses senhores, que foram despedidos do 
f.rut~comedla que temos a 1nfelloidade de âsajJtlr, Judu ê Banco e não podem ser mais considerados seus funcoionar1os, 
1ftú1Utorll1e. do se consideraram despedidos e aecintosamente contlnua-

l:la maia de Quatro annos, os direototea do "Analo soutb ntn, e, continuam acint06amente até o presente, frequentan
!merioan Bànlt", pae do Brihsh Bank Of Soutb Amerloa Li- do assiduamente e como se empregados fossem, os mesmoe lO• 
rrtlted,. vem lutando oom 18 maiores difflouldadea fiaancelru, ràtes que anteriormente oooupavam no Banco, ministrando 
(ltiUndas de maus nerocios praticados no Chile. Ao Governo até ordens verbaes que são acatadas pelos empregadoe rema
de Sua magestade lorleaa não flcava bem, pAra a salvaauar- ne&oéntes • 
da d& bcmestldade proverbial do Albion. que se dissesse que .PelWUDtamos, Senhol'fls, o que significa a presenoa desses 
6 Antlo Soulb estava, como de facto estava fallido, no Cblle, clote tqlezes, dentro do eetabelecimento a que Ji nlo mais 
• a~l mi&tbt' sóócorrer e~&a initituto&o, P'tá salvar as ap. ptl"U~oem f 

~
arenclae. A palavra fallenota, déol'"'ou o adv0$ado do Bri- Que oooupaQão podem elles exereor 14 dentro? ••• E• ou 
ah Bank, que o .s tambem (;lo Bank ot London estA moa- Dio 0 caraofleriBLioo dt uma v~rdadelra burla ~ Qln insulto 
' 4oi dlcolohüiós ingletes. atirado aos nossos oo-nacionaea '··· 

.ti ttn .!932 fallava-ae abertamente t\á fusão dos dóis Duas perguntas poderão ser formuladas aqui. Por que 

iánaba Lon6õn é ·Brlllsb, sem meltiore• detalhes. Ba mata o :Briti&h, no Bras~~ não adaptou o nome usado nos ootl"o~ e dél annoa houve a fud~o dos bancos, London and Rlv&t ptlzes, "Anwlo SoutD American Bank" '... Por que o Britisb 
ta te Bank e London and Brazllian :Bank, aufllado do aqui nilo collocou em suas placas a eXJI)reeslo: "Bank of Lon-
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o ,Ir. llb6fe da Ordem Boolal e :itotttloa. do ltlo de dêla~t~.recimento desaas duas entidades, uma tereeir~t cou1 o 
àt~oeatan.!o tal'llbetn que os Mestno~ dada tinham com àom_, de ·Bank of London & South Amert,a Llmitéd. Enl 
mentos que ha pouco se verlfioitam no Paiz. al*ümas localidades desappareceu o London Bank, ou.tos fun
'roce.sso, entretanto,. contfntia 08 seus tramites te- celonarios ou foram dispensados ou passaram a trabaJhar nos 
brQUelles trabalhadores blo 4e pt:ovar que nio toma- Mificl-o& do antigo Rjver Plate, entAo alterado para o de 
~~e . .etn agitaçOes extremistas, de conformidade cotn :Sanlt of LOndon: em outras como no Brasil os funceionarlos 
net'ltos que ·temos em nosso poder. passaram todos para o London. 
!\, c.uot FILHo _ Esse prooesso' teve curso no Mi- . , ItnCAo n~c exlsliam aa leis t.raballbiatas .e o! inglazes pr.,.. 
do Trabalho t Qual foi a solüo4o? · oeàeram com certos principios de humanidade e· lisura. No 

oaso 'vertente, em que se . devia operar a fuslo dos bancos 
'R. ALSERTO SUiltK - Como d•larei, a documen- An.lo pae e Britisb filho. com o Bank of London, para sa1Ya1" 
11 apresentada a quem deve rüol\Tét' em definitivo um de,sses bancos da ruína e evitar ficasse dcnegrado o nomtJ 
! estou ~erio de Q•\lt o Sr. Miniatro do Trabalho tar4 britannico, surgem no scenario figuras trlsLisaimas que pu
li<JUclles hoabens, reconhecendo Jllla serem elles ex- ~eram seus prejiltimoe ao tilintar das aureas libras e durante 

quatro annos estudaram os planos tenebrosos e escabrosos, 
mesmo diabolicos, para evitar: a) que sobre a transaoeio a 
le effectuar recabissem pesados onu& fiscaes; b) que as in
demnizaoõcs de que cogitavam as leis brasileiras fos:~em pa
a:aa o mais reduzido possivel, para gaudio dos accionistas tn
#lezes aferrados ao MAKE MONE'Y! MAKE MO.XEY ••• HO
NESTLY LF YOU CAN ... de que nos fala. Oliveira Martins 
ém s~q livro "A Inglaterra de hoje". 

a. C.VJI: !'u~~o - Mas nAo houve al)luolo 'l 
. AA•l'HUR ROCHA - PemiUa O Dóbrfl orador um 

O oàso dos i8 de Mort-o. V~lho •"- hora Já dé'Vl& 
•olvidO, porctúe fteou perféitaméhti bt'ó\'ado que éa
lltoa Ural)alhadoreà 15ras1leitros r 1 e6mént6 pleit~ava,m, 
• li:X. declarou, cousu gue esta damara approvou e 

h'oJe de nossa leglslaoD.o. Agora, porque rorám os 
rts 40 Syndteato doa Mineiros de Morro Velho, repu
os tl\eottveniéntêa aos iJ1Slezes. lltô, &ltás, nAo 4 pira 

porcrue 011 prbeets&e de qu~ os inalezes commumel\
tn mio elo por póa conhecidos. O que oooorreu em 
rétho ~uceéde em diversas companhias de que alo dO· 
11\glues. 
tA. l!lúluoo Juaill\o - Aliü, réclitnar direUos hOJe 
~natttue periao: a individuo oaólidha para uma di· 

IR. GAtt Ftt.Ho - Reglatre .. ae làeo ooroo deol&raoio 
ltac:toe que apotam o G'o\'ernõ. 
i. l!:URJCo RIBBII\0 - 0 Gove~úo bll.o 4 cUlpado de taee 

aR r ALBERTO SU!\BK - A.quiUee nosaos comO.
que se batiam pel• e:teouo&ó das liia torraram re
~ontràrlo, pois de uma hora para out.ra se vlfitn 

dii.QUUio qu~ a legis.laoio social t.rabalbieta lbêa 

. MtJtua RocHA - Pri'Vados at4 doa proprlos melo• 
tencia. 
. .AJ..J3t:Rt'O SUREK - Sr. Pteatdent.e, decidé·se 
al1te uns dos maaores senlo o lbalor dos dissidios 
s no Brasil, tendo-se em vista o volume do seu 

resentado em especie. 
coMo os escribas e pbarlseua tramaram na aom

é&lada da noite, a condemD&CJlo de Chr1sto, con
eàLa que lavrada pela ooval'(Jfa e pusilanimidade 
, Governador romano, passou 4 lUstoria e insere

letras rubras, nos annaes dos grandes erroa ju
aitim, 08 banqueiros ltlllezes, muitos delles, qui
defites desses mesmos que cruuiflcaram aquelle que 
veiu tl'aaer a paz e annuciar a justiça aos homells 
ntade - perpetraram um aLtentfdo clamoroso oon
sos Lrabalhadore~. 
tado clomoroso e inolvlda'Vel QUe faz Jds 6 uma 
violenta porque violento foi elle. 
sedla bibllca no sapresenta Judas aalDdo lsoladi
l'â entre1ar o Divino Mestre aos íeus aJaoaés; Dá 

la que te~os a infelloidale de àssütlr, Judas 6 

&t• de quatro annosl os dltect.ot'ea do "Analo South 
J&nk", pae do Brit sb Bank ot ~utb America Li

lutando cotn as maiores difftc~ldldea financeltaa, 
e maus nerooios praticados no Cblle. Ao Governo 

eslade lngleo nlo ficava bem, pAra a aalva;uar
eatldade provétbial do Albton. que se dissesse czue 
uth estava, como de facto !&ti.va fallido, no Chllé, 

ter aooeórtér e••• initltutQIO, pirà a&lvar as ap. 
A p&.ltvra tâllénbfa, déollt,rou o advo$ado do Bri
que o 6 tàmMm do Bank of London estA rete'
clohl.t'lóS ingletes. 

Hl32 fall&va-se abertamente ~ fusão dos dols 
don e ili"itisl't, sem melHore• itllhes. Ba mais 
os houve a tutlô dos b&ncoe, ndon and Rtver 
k e London and araziltan ~an~, aurslndo do 

Oom effeito, nos paizes europeus a transacoi'O prooedeu
so . Usamente, extinguindo-se da noite para o dia as filiaes 
do Brtti&h Bank que em t 4 de agosto, amanheceram com novae 
PII!!O&s marcadas: - Bank of London & South America Limi
ted, suocessor de AI1iJ.Il South American Bank. 

Nas repulmcas t>làtlnas deu-se o mesmo facto. tudo 
porqqe o nome Brit1sh Bank era privativo das fiUaes do 
8l'Mil. 

.Nos outros paizes nlo houve a mystificaoão;Írooedeu-se 
tmra e simplesmente i. tra.nsterencia d~ ~~riQJe, com a 
hicor~oração do British Bank ou sua en I a e m , - o An
lló Sõutb, ao Bank or London. Em nenhuma outra parte, po
t4Dl, appareu a tapeaoAo da obamada "liquidação" com que 
DO Bruil nos quefem ~11' fraudulentamente. Onde. Se-
11bores, a tão decantada Usura e nobreza inglezas 'l... Que 
contianoa poderão impor aos seus clientes. esses banqueiros 
Móatumados á chicana torpe e indecorosa? ••• Não vêem os 
banqueiros inglezes que a continuai' por esse caminho, ama
nhA terão de fechar novamente as suas portas porque já nAo 
má f& Inspiram essa confiança que deveriam merecer ? • • • E 
bav~rá Incautos que confiem seus capitaes ou suas economias 
a, pés soas a quem falta a honestidad.e 'l. • • ContinuarA. ~ _e~~s
ttr 1'1'01' dtccfonarios inglezes a falti da palavra FALLEN
OIA 'l... Sim, meus Senhores, continuará, mas entlo, quem 
O\l ?uaes serão os prejudicados por factos decorrentes da aes
COil lança que esses m&llmos banqueiroa estão chamando so
bre ai ? • • • Uma nova burla sobrevirá e por essa responsavel 
$er!o ts 'tlossas autoridades que não souberam em tempo tvi
tar o mal imminente. 

C&rit.étertstfoo summamente interessante deesa pseudo 
Uqutdaoll.o, trago ao conhecimento da Camara para qoo os 
Sra. Deputados· fiquem absolutamente conhecedoree da auda
cia erdo de&plante desses inglezes. 

Os Srs. c~ F. Mackintosb e C. M. Jonston, respectiva
mente, gerente e sub-gerante do British Bank, nesta cidade, 
foram ditpenaados de suas fune~;ões em principio de Janeiro 
do corrente anno e já receberam as indemnizações que o 
Banco lhes oftereceu. Qqal o dever desses cavalhetros 'l Cer
tamente que: - retirarem-se, tmmediatamente, do Banco, 
deixando-o entre8Ue ao London, na pessoa de seu preposto~ 
chamado liquidante. 

No emtanto esses senhores, que foram despedidos do 
Banco e nAo podem ser mais considerados seus runco1onarros, 
nf,o se consideraram despedidos e accintosamente continua
rim, e, continuam acintosamente aM o pressnte, frequentan
det a!laiduamente e como se ~mpregados fossem, os mesmos lo
rares que anteriormente ocoupavam no Banco, ministrando 
aW ordens verbaes que são acatadas pelos empregadoe rema
nMoêntes. 

.Pe~tamos, S&nhol'fls, o que significa a presença desses 
cJols tqolezes, dentro do eetabelecimento a que já nlo mais 
t~etUtaoem t 

Que oooupaçAo podem elles exerecr li dentro ? • • • E' ou 
nlo o oaracteristico de uma verdadeira burla e um inault.o 
atirado aos nossos co-nacionaes 'l ••• 

Duas perguntas poderão ser formuladas aqui. Por qUe 
o Br!U&h, no Bras~~ nAo adoptou o nome usado nos outro" 
palzel!, "Anglo SouLD Ameriean Bank" ? ••• Por que o Brittsb 
aqui não collocou em suas placas a e~reesAo: "Bank of Lon-
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l'!'rabalho, para que nos dissesse o que atá hoje o Conael~o 
Nacional do Trabalho· tem feito, ·porque eu aohava que a tn
aooAo . daquelle Conselho. era inexplioavel, dado que ha eeis 
mezes vem essa .ameaça pairando sobre a cabeoa dos empre
fados brasileiros .e suas. famllias. O Conselho Nacional do 
r,l'rabalho, sabendo que iba dispensa de empregados naclonaes 
e que essa dispensa foi' feita independentemente da indemnl
aa·oAo· ' legal, até hoJe, nlo 1se moveu para ImpOr ao ingiezes, 
que estão burlando· a· nossa legislação, as múltiplas multas 
que ,sobre· elles Já: tériam caldo, se· fossem os bràsllelros que 
estivessem agln"clo assim na·· Inglaterra. (Muito bem. Palma.r 
ftCII triburnu. ) ' • 

O SR. DAM~e· ORTtZ -:-,A, questão de demora ~ um mal 
brasileiro. A Camara nlio desconhece que o proJeotó de Jus· 
tioa do Trabalho foi elab.o·rado por uma Commisslo nomeada 
pelo. Sr. Ministro ·d~ 'frabalho. Env.iado a ,esta Casa,oiJB aobB 
em estudos na respectiva Commissão e os trabalhadorl!s 
aruardam, com cer,ta sotrreguidão, o parecer' do seu relator, 
$t~. Deputa.do Wjild~ín~r Fei:l'eira. Por isso 'é ·que disse, de 
t~o. que a demora, na soluçAo desses casos, á um. mal 
brasileiro ••• 

O SR. ALBERTO SUREK - De facto, o nobre collep. 
tem toda ra&lo. ·. . ·. . . 

Desde Ul34, quçdo -fot. votada a Constituição, ficou ln
Wipta num dos ·seus . dilpo&ilivoe a Justioa do Trabalho. 

. Havia, naquella· época, um arupo de trabalhadores que 
i_lei~e.ava o direito :de ireve e. foi-lhes dada a Justiça do 
l'l'r*balbo, para assim deP!ttlir a1r quest.6es entre empregados 
e empregadores. 

•·O Sa; MOMBS' .\~DRADE- A oreao&o da.JueUoa do Tra
)albo •- se me permitte - nll.o eondiclona a exeouolio da 
lqislaoão social (.muito bem) e se as multas que reclamo 
D&o foram impostas pelo Conselho ~acionai do Trabalho de
!Vetiam t,pr sido _.Jll:utgata.e. admi!Ú§.trlit.ivawent.e~b[J&dalil 
~elos me1oe re.ula~eilhR,.OfCJUe nlo d»,en~e.JQ.. de _. ÇJD. 
da· J'usltça a& 1Ya ai o. r · 

O' SR. CAFi,li'ILHo - Muito bem • • 
O . SR. ALBERTO s-ul\:l!:k -·continuando a reaponder 

ao aparf.e·-Qom q__ue ~e bolll'P.':l o nobre colleara Sr. Damas 
()rtiz, faço questll.o d.e dizer.;; · · 

O $\. DAwe. ()a~z "!- Reportei-me á demora. 
b SR •. XLBER1'0 SU.~EK - ••• que nós, trabalhadores, 

temoa ' felto tuêJo para qu~ es~a Jus.tioa seja tnetl!uida quant.o , 
al(tes. Foi, · até, ' um . dQs ' assumptos allepdos; por oceasllo 
da ÇGDvocaol.o; eo'plo uma 'das medidas a · serem· votadas na 
actual . leJi&latura. 

0 SI\, ~OftABS ANDRAOS - V, Ex., que é brilhante mem• 
bro da Commlsslo de Legislaolo Soeial, S~Jbe perfeitamente 
2UiiU\to este orcll.o tem se interees"do pelo , andamento de 
pr~to. · · · 

O SR. ALB~R.TO SUREK ·- V. 1!lx. tem Inteira razlo. 
O trabalho que a Commltslio .de Lesislaçlo Social vem des
envol.vet;tdo para, qqe •seja diSQutida e votafla a Jlustloa do 
Trabalho é enorme. Deste modo será cumprido um · dos 
dlsposiUvos da qoos~ltui.oiQ. ' 

O 8ft. D.4MA1'!1 ORTIZ - lia tres mezes foi enviado o aftte
projec.t.o 4 Camara. 

O SR. ALB$RTO ST/.REIC - O proJi'Cto depende de 
parecer da Commissão de . Conatituiolo e Justioa e, só depois 
que aquella CommissAo se manifestar é flUe os outros orgAos 
teobnicos, oomo a Commisl!lio de Lesislfçlo Social, poderão 
dar seus parecere,, ficando, . uslrp, o plenario habilitado a 
discutir problem.a :de tanta relevancta. 

A q11stão Bri\ish-LoJidon · j' ·foi focalizada neste recinto 
por dolà vibrantes discursos, proferidos pelo 81·. Moraes An
drade, que demonstrou á · Cun&I."& a , procede nela dos direitos 
dos· funccionarlos do ex-Br.itiltb Bank; perante a eua pseudo
liquidaçi.o, _de serem. transferidos, com todas as val\tarens 
para.o Bant of London, o.quat em.caso contrario os indemni· 
1ari com o papmento de. s"us. salarlos mensaes ou com uma 
lmportancia equivalente pelu perdas e damnos, deoorren. 
tea da utabltidade a que têm direito os banoarios. Nlo 
QUertDJOI aqui npet.ir a. ltolo. m&Jiltral do notavel ldVOpdO 
e tribuno. querem01 ·t.nzer, para a Camara aspecto• novos 
da· questão, para· conhecimento da Oua e para que 1e veJa 
atA' onde vae o desplante dos Srs. InsleHI. n em nosso ul
timo discurso a(ftli proferido e que constam do.t annaes do 
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lqlalat.tvo, fizemos vir a turo as paUtarias que , o Londo.n 
se propunha executar. H'oje Iremos escalpellar um pouco 
mais. 

E' sabido que o London, com o fito de furtar-H aoia 
pagamentos . devidos, na. qualidade de unico acclonista do 
Britlsb Bank, decretou a Uquidaçllo deste, Uquidl~ l~ 
-tarJa, que declaramos decretadrs~MJ& proprio DI 11 
don, que assim liquidava uma parte dtJ twtt ·~ '1'nT em
tMitO', tendo esta liquidaolo sido decretada em t3 de aroato 
de 1936, interessante é que se cQ@t.ca a' exiétencia dum do
cumento privado, inWrho, e datado áé 9 de .t!Jlho desse anuo, 
011' seJa, um mez e qUitro d1as notes da assetiJDléa da llquí. 
daoAo, dirigido pelo British Bank aos seus rerentes for14 da 
Inglaterra e que contém o resumo das instrucoõt:s que deveJu 
ser seJUidas deant.e da absoroAo dos neaooios dettee .BancQ 
pelo Bnnk or London. Esse documento foi traduzido do it1 ~ 
glea e instrue o processo que corre pelo Conselllo Na:wionlll 
do Trabalho, movido pelo Sr. Francisco de Paulà Rehnilo 
Hellmeister, actual Presidente do Syndioato dos Huncat·ios do 
São Paulo. Peco a attenclo dos meus colleps para este do,. 
cumento de summa importànoia, redigido etn 28 arUgos as
sim concebidos: (Resumo dal ttattrucçóes) -

Vou ler esse documento, que fará part.e do meu dis
curso, para melhor conhecimento dos Sre. Deputados, de 
modo a poderem melhor aJuizar a questão dos ex-empre
gados do Briti.sb Bank e a exeouolio da nossa legisfaclo sooi61 
trabalhista: 

Est.Ao abl, meus Senhores, as illltrucoões dirigidas ·pelos 
administradores em L~ndres aos administradores do "British 
Bank" no Bra11fl. Elias tarlo part.e tnt.ell'anw do meu disoul'lt~. 
para melhor esclarecimentó da maLeria. 

0 SR. MORAES ANDRADi - Nlo OUVi a leitura integral do 
documento. Parece-me1 poHm, que ahl e:dste um toptco, onde 
as instruccões, relativamenté ao aproveitamento doa impressos 
antigos, mandam pOr um carimbo oom a deslrnaf}ilo - ."Ballk 

·or London", successar . 
~. AftTHua RoHA - E' isao mesmo. 

• ·o SR. ALBERTO SUREK - O documento é o setuinte 

"'): ' 
"Traduoolo de um documento Impresso em tngleJ, publi

cado em LCIUdret, oon1 a data de 9 de julho de t936, ant.érior. 
mente i Assembléa do Brltlsh Bank, e que toi rernettido a 
todas ·as gerenciae deste banco. Enl annexb estio as tradu
coOes das cartas que deveriam ser endereçadas nos clientes. 

Circular n. t 

Tbe Britisb Bank of Boutb Amerioa Ltd. 

117, Old Broad Street 

Londtes,_ 9 Jl.e lulho de t 936 -MINDTA DO PROCESSO RELATIVO A' PROJ!lOTADA T"i!!*
F.CI~ DOS NOSSOS NEGOCIOS PARA O BAN Oll' 
L ir ND SOU'tiH AMERICA, LIMI'l'tl). . ... 

• 
t -Em vij'ttide da prDjeotada trans(ereru:ta doi tiói16a 

negocias para o Bank ot I:.ondon & Soutb América LiAi., dtmos 
abaixo a minuta do processo que, eujeito á approvaclo do ad. 
vopdo de VV. SS. deverá ter adoptado por tortas as fillaea, 
ao reccbet"em a11 no88al imtrucçlJes telegraphicaa Msse •en
tidQ. l)ua!quer dir!Jouldade ou duvida deverá ser levada ao 
conhecimento da ftUal do Rio de Janeiro (por tPlegraDUna si 
neoessario) e cUJ lnatruoo&es daqUella filial observadas, parti
cularmente no que se refere a qualquer questlo no legal que 
possa surgir. 

2 - ComMunicaçcJII peta Cmpt"8mta - 'todaa as tnta!:E 
oOes necessarias para o publico deverlo sef\._publioadaa la 
filtal do ,Rio de Jan4!fro no "Diario Official" e em outros âl
naes nos centroe onde o banco tiver fiUaes. 

O lldV1lPdo do Rio de Janeiro deverá ser cbnsultado so
bre a forma de tae.s ~mtnunicaoiSe&. 

3 - PltJClll - N• manbll apóa o ~ceblmeuto cto no&so te
lerramma informando ·i V\T. SS. que os nobos acctonlstu 

consentiram na liquidaolo votuntaria do British Bau 'of SO'ut.b 
I 
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~------------------------------.. ----------~~--para que nos dissesse o que atA hoje o Consel~o 
elo Trabaltio.tem .fetto, ·porque eu achava que a tn

!Qtlelle Cona~l .. o. era inexpllcavel, dado que ba aeta 
'm essa.ameàÇa pairando sobre a cabeça dos empre
~allelros .e suas. famlllas. O Conselho Nacional do 

sabendo que iba dispensa de empregados naclonaes 
a dispensa foi' feita independentemente da ind~mni

ral, até hoje, nll.o 11e moveu para iml)ôr ao ioglezes, 
o burlando a nossa legislação, as múltiplas multas 
e' elles já. teriam caldo, se fossem os bràsllelros que 

aginao anim na·. Inglaterra. (Muito bem. Palmas 
naa.) . • ~ . 
'· Dwa·· OR'l'll. ~ .'A, Questlo de demora I§ um mal 
~. A C-amara n!o deaconhece que o projecto de Jua
t'rabalho ·foi elal>.or;ado por uma Commisslo J:lOmeada 
Ministro· dÇI Trabalho. Env.i$do a ,esta Casa,. ee ach11 

aos na respectiva Commlsslo e os trabalbador~s 
~. com cer.ta sóffreluiCIII.o, o parecer. do seu relator, 
pta(Jo Wald~ín~r · .Fe.J:l'elra. Por isso 'é· que disse, de 
~.~ • a demora, ne. . aotuollo desses casos, ~ um mal 

'ru~R~ SUREK - De taoto, o nobre col~era 

e SV34, qua.ndo. fol .. votada a Constituição, ficou ln• 
~um dos· seus . dlspoàiUvos a Justioa do Trabalho. 
la, naquella· 'poca, •um &TUPO de trabalhadores que 

o direito •de ~eve e. foi-lhes dada a· Justiça do 
para assim del"bnlr ai' quest.4es entre empregados 
dores. 

• MGRABB' .\~DMDE - A creaoAo da. JusUoa do Tra
se me permltte - nlo condiciona a execuollo da 
social (muito b~m) e se as multas que reclamo 
impostas pelo Conselho ~acionai do Trabalho de
~ impoatoe• lldmlniatrativament\i:aggbft'd&i 

oe re.ulãresbporque nlo d p n o de o 11\.UD. 
dô bal5ai o.~ • ., 

. CAri FILHo - Multo bem. 
. ALBERTO s-uREk - ·co"tinuando a reaponder 
com que ~e boAll'SIU o nobre collep Sr. Damas 

o ques~o d.~ dizer •• ; · 1 

• DAMAs 01\Tiz -:- Reportei-me á demora. 
. ,ALBER'rO SU.l~~K - ••• que nói!J, trabalhadores, 

to tudo para q~'!' es~a justtoa ,seJa fnsU(ulda quanto, 
I, até, • um dQs,' anumptos aalep(los; por ooeaatlo 
açlo, co'plo uma 'das medidas a serem votadas na 
lslatura. , 
lt(oJV.BS ANoMO•- V. E:r., que ~ brilhant.e mem
mmissão de Lerisl•olo &c,lal, Slf.be perfeitamente 
te orrlo tem se interess"do pelp , andaJllent.o d43 

. ALBERTO SUREK·- v. Ex. tem inteira razlo. 
que a Comml-ssllo de Le1islaolo Social· vem des· 

o para, que seja disoutida e votaj:la a Justioa do 
ê enorme. Deste mQdo será cumprido um dos 
s da. Constlluicl~. ' 
DAMA$ ORTIZ - lia tres mezes foi enviado o ante
Camara. 

• ALBERTO SUREK - O proJ~to depende de 
Co1nmissão de 'constituiçlo e Justioa e, só depois 

a Commiss!o .se manifestar I§ que os -outros orrAos 
como a Commis.liii.O 4e Lesisl•çl.o Social, poderio 

pareceres, ficando, , assim, o plenario habilitado a 
roblem.a 1 de ta~ ta relevànola. 
tio Brltish-Loudon já· foi focalizada neste recinto 
'brantes discursos, proferidos pelo 8r. Moraes An-
demonstrou á CamaJ;'a a prooedenoia doa direitos 

onarios. do ex-Brltlsb Bank, perante a sua pseudo
de serem. transferidos, com todas as vaatageoa 

of London, o.quaa em caso contrario os indemnt-
pqamento de '"ua salartos mensaes ou com urna 
~1d~ente pelu perdu e damDGs, deool'Nft
l a que têm direito os banoarfos. NAo 

repet.bt &. llolci Di*liatral do notaveJ advogado 
CJUtnmCII tzouer, para a C&mara aspectos novos 
para eonbeofmente da Cua e para que se veJa 

e o desplante dos Sra. Insluea. Já em nosso ul
so aqui ·proferido e que constam dO,I annaes do 

lellalat.lvo, fisemos vlr a turo as pat.lfarJas que I) Londo.n 
se propunha executar. B'o~e iremos eecalpellar um pouco 
lilals. 

, E' . sabido que o London, com o fito de furtar-H aoia 
pagamentos . dev,doslo na qualidade de unico acoionista do 
BriLish Bank, deore u a liquidaçll.o deste, UquJd~N
taria, que declaramds ~tada pelo proprio Bl ~ 
dov. 1l'Qrlssim liquidava uma parte dtJ ~ mr lml
;.iíiir, tendo esta Uquidaõiõ sido decretada em 13 de arosto 
de 1936, interessante é que se cOD.h.e.ca a' e:xlêtencia dum do
cumento privado, interno, e dátádô'ãe 9 de JUlho desse allllo, 
«seja, 11m Jnea e qUitro d1u notes da llisÕK1filéa da llqui· 
dação, dirigido pelo British Bank aos seus prentes for~ da 
Inglaterra e que contém o resumo das instrueQõtls que devem 
ser seJUidas deante lla abaorçllo dos netocio.s ue*'e Banco 
pelo Bank of London. Esse documento foi traduzido do in~ 
glez e instrue o processo que corre pelo Conselho N~lonrd 
do Trabalho, movido pelo Sr. Francisco de Paulll Reltnio 
Hellmeister, aotual Presfd~nte do Syndicato dos .HUllOUl'ios du 
São Paulo. Peoo a attençlo do" meus collegas pat•a este do,. 
oumento de summa itnportanoia, redigido etn 28 artigo!! as
sim concebidos: (Re•t&mo deu itutrucç6e1) -

Vou ler esse dootimento, que farll parf,e do meu dis
curso, para melhor conbecl.nlento dos Sr•. Deputadoe, de 
modo a poderem melhor aJui~ar a questllo dos ex-empre
gados do Briti,sh Bank e a exeeuolio da nossa legisfaçll.o soeial 
trabalhista: 

Estão abl, meus Senhores, as l~trucoões dirigidas ·pelos 
administradores em Lqndres aos administradores do "Bl'itiali!! 
Bank" no Bra11fJ, Elias fllrlo parte lnLeJrant.e do meu dtsoul'atJ, 
para melhor esulareolmento da materla. 

0 SR. MORAES ANDRAD*- Nlo OUVi a leitura tnlerrtl do 
documento. Parece-me, porém, que ahl existe um toplco, onde 
as lnslt·ucções, r~lativamen~ ao aproveitamento d06 impressos 
antiros, mandam llOr um oatimbo com a deslroaQilo - ."Bank 

'of London", a.ucccas.ar.. 
• ÁRTHua RoHA - l!:' isso mesmo. 

. ·o sa·. ALBERTO SUREK - O documento é o soruinte 
0~): ' 

"Tr&duoolo de um documento fmp.reaao em tnrto, plibU
eado em Lc;udret, oom a datá de 9 de julho de t936, antérior. 
mente á Assembléa do .BriUsb Bank, e que foi retl'lettlito a 
todas ·as gerenciae deste banco. Em annexo est.Ào as t.rádu. 
coões das carlás que deveriam ser endereoadas aos ol!entés. 

Circular n. t 

Tbe British Bank of Soutb A.mertca Ltd. 

U7, Old Broad Street 

Londre•J. 9. Jle lulho de t936 -MINlJTA DO PROCESSO 1\!'J:,ATI'\10 A' ~ROJtcTAOA T'it'"
-CI~ DOS NOSSO$ rmGOCIOS PARA O BAN OJ!' 

Y ND SOU'llH AMERICA, LIMl'l'JI:P. _ 
• 

t - Em vi,rttide da pr~Jeotada trtua•fttre,&eta do1 ~,,c;, 
twgocio1 para o Bank of J:.o'ndon & South Amerloa Lid., damos 
abaixo a minuta do processo que, @ujeito á approvaolo do ad
vopdo de VV. SS. deverá ter adaptado por tOifas as filtaea, 
ao recobnem a8 no11al itutrucç6e• telearapMcas net~tJ Im
tido. Qualquer dtr!Jculdade ou duvida dever' ser levada ao 
conheoimento da unal do ruo de Janeiro · (por ~le~raouna ai 
n~ssario) e c~a lnstruco&es daquella filial observadas, parti
cularmente no que se refere a qualquer questll.o no legal que 
poeaa aur11r. 

2 - CommunicaçcJI• JJff.G impNta~t& - 'todas u IDArma
oOea necessarlas para o pUblico deverllo aef\~ublicadas pela 
filfal do .Rio de Janfllro no "Diarto Officfal .. e em out.roa jó!'-* 
naes nos centros onde o babco tiver filJaea. 

O adv()gado do Rio de Janeiro deverá ser ~neultado &O· 
bre a forma de taea t)fJtlo\Utlicac~ee. 

3- Ploea•- N,. 'Jbnhll ap~ o recebl~e'Qto do noaso te
l .. ramma informando · là V\1'. SS. ctue os noflaos aoctontatu 

consentiram n' liquidao&o voluntatia do British BIUlk 'of SCUth 
I 



l.merlca Ltd., devw6 affbw-te 'Ul Pilo~.-. oa 
dizeres "Bonk of London & Soutb Amerlca · Liml~d", a
llrllish Bank of South Amerlca Limited" ao l~o das plaeas 
e:rtstentt dondo esse aviso ser exhlbldo em•vttrlnes !l for 
JUI,. 1 • 1 r nte, 

- ( t •• r. t:ldMAtmaeallN •• ., • - Na maDltl 
~pó o t lkl du · o telegramma deveri •PJt tr84llldo 
UDI j ~:nda uma r CoaLas Devedoras e Contas de :tm-

111 11 r!tldu ser aberl.a abai~:o dease risco uma nGva 
mL n qu I odoa os subil!quenLes laooam.entoa •e~ feitoe. 

'• r pPdldo a ead1l um dos devedores ~ tom~s a 
VV \ n beque cmltUdo oontra o ISank of Somh Ame-
rtea no ator do seu saldo descobert.o Indicado pelo 
-, 1 "~'wtonado devendo aer esse cheQue tanoado no 
oredno 1.1 Jnta antip e debttado Da nO'ft eoeta. 

• • ec1ores fberem objeeclo a use modo de proee-
der ou 1 • qtllllquer ouLra raliiio Dlo for praticavel t1U 
upedtt 1 1 uir Laes obeques, VV .. 8$. deverio, nosee cuo, 
tem 1 J •Jas aaaesuradol·aa que ft»tem \l1'~&1i•lavois 8 q..,.. 
o setl do julpr conveuient.ea. VV. ss. tomarão, ua-
turalrnente toda& 01 medidM nece&&arltu ofim de evtt~ at&&ce-
P4ii•W seu climtn. DevtMe-' tomar cuidado especial 
&fim ~11·ar que nada seja feito qu PM&II ser couef... 
fierado U7lti n·ll,f10 de debito e 4Ue nada aeja lettfl com risco 
de Uberar qual 1uer fiança ou raraatla em poder do baneG. 

~m caso de duvida será provavelmente preferivel eaperar 
•" que a · 1 tt11 J)Oel!la ser subatftulde por um novo do
tumentc•, 1 o l no venoimeat& do credito; mas VV. se. • 
tiO naturalr e orieatados pelo parecer JUJ"idfco. No fnte-
rim, o act ' · · ou activot tlHH3 MbU08 a'-'a tllf) ,.,.,~ 
IÍf/UNriJ.o no• Uvros do (U.W (Banlc o( LoUoa 15 Boutl Amo
=-~td. ' fi&h Banlc oi So1.&1Ã Amnka. LU. 6m"""'" 

Nos etn que uma Unha hGU'fel' stdtt \taoada no 
RazAo, deverá ser igualmente escripturacll 11 anUsa caderneta, 
devendo eeJ aberta uma nQVa ollderoeta para reliârar as 
transaccões effectuadaa após o recebimento do· no~o tele
sramma. 

Aqut os clientes são solicitados assfgnar uma formula 
(Specimen r tmero t, em InDeXO) MUada com eeLam_.Ubas de 
aela pence, o que evit.ar4 a aeceslidade de obter .. , uma novr. 
tormul dE · 1\udo e iucorrer em dHpena de est.ampilbat pro.. 
t)Orcfonaet garantias que Ji ..UVerem em oome do baneo, 
consideram. legalmeDte investida, em nome dot 11~ 

SI a divida for paga, ou quando o for, os Uqutdantea (ou 
seus procuradores) devolveria a pranUa ao devedor. 

Si -for Jur ldlcamente pratfcavel no Brasil um ~rocesao 
aemelhante, 1 ~·!lar-se-lam despesas de estampilhas 110bre novas 
formulas de l:entraoto. Lembramos aqui que aemethante pro
cesso 6 • ufdo no caso de Cauoõee dadas por terceiros (taee 
oomo garantia!' pes~ eto. e maaclamoe-lhes Lambem a for
mula applica'\el aqui em taes casos, specimen u. 2). 

Somo de parecer que 01 tltulos oauotonados ao banco, 
.poderio ' despesas ser conservados como garantias, aecres
centando-s• · palavras "em liquidaoio" ao titulo do banco. 
embora 1 ntamentos addlolonaes A quaatfà que permanece 
ao debtto l onta, quando tl"'r lotar a ttansferenol&, não 
seJam cobE 1 • , naturabnente, p&l()fl tltulos depositados, ponto 
este par o qual chamamos a sua at~nç4o. 

- ' '' ~ • .- 00111a cmoMI•, coratu • 4f'IIG-
•i•o. et1 - 1gundo JulaamOI, aa contaa acima Dlo lio efte-
otuadas no f'DLidQ Juridfco. POde .. r. entretanto, ~ 0&10 de 
utn aaldo c1 odor e:r1steote contra um adeantamenoo em dàa
Oób&lof.O (ou que tt~Ja neoeuarlo cou.rvar assim numa conta 
deacober"-> que VV. SB. t.rlo que traoar uma Unha aobre a 
conta, quando to tornar' neoeuarlo reabril-a 1010 abaixo. por 
~lo dl emisslo d• um cheQUI pelo cliente ooatra G Brltlsh 
Blnk of South América Lfmlted, pelo saldo de sua oonta e de
positando e quantia no Bank of London & Soutb America, 
Llmited. 

Cada ollente. dever4 ser notificado por uma clreular (te-
4!gtda tanto quanto po~alvel dentro dos moldea das formulas 
anne::us~... epec1mens ns. 3 e 4) da transfereocia do ~~eu aaldo 
tara o uanll 'ot LoDdoa A Soutb Amerioa. Lt.d. A menos qut 
eUe faoa obJecçlo pessoalmeD&I ou por eiCripto, o banoo pre
sumirá que $1le ear.. de acoordo oom a tranaterenois. Todas 
*I oaderneta.l , extrlotoa de *ta, eoo.:reterentea 101 Aldot 
Ol'tdoree em. eonta corl'énte. oouta de deposito, etc., w clien. 
tte, deverto 1tr carlmba4oa na ptJIIIru& do título, POJ' dmG do• 
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6 - 7"raft14cgtTitl' cambfu1 - O 8eu advol3do dever' "' 
C011!ultado ooa1 relaolo á posiclo do& eontractas d" l}ambio 
Ao Q\16 sabemos aqaf os contrac.tos vencidos deverilo J.orm&l• 
ment permanecer em mlos dos Uquldaates (ou ua procUTao 
dores). e com referencia a contractos a se veMerom. e • 
tlnel'fo ,.,. f7fi.Rt(eridof paro o Banlt of Londott & S·>ütA. A?M
rlca, L«mfted. 

7- Dividtndo• e/ou juros paga11eia ao bance- Com re
ferenota aos marginados seJam por m P!'OPl'ía conta ou P.OI 
conta dt• cUuntos VV. SS deverlo nQtlrtcar á 1 npanbial 
(eu Reparti~&!a Publica&) interessadas.. no ientido dB que ta .. 
dmdendot 3/au Juros se:am &MIO& no tutura. !lo Bank oi 
London .~ Scmtb Amerfoa, Ltd •• e VV SS. devertto naturtlo 
mentol obter autorfRQio. dos .eus clfent • para . fim. Sem
pre que taes autortzac&s forem obtidas. os dlvfclegrfos .PO• 
derio s.m dtt'Vfda ser operados pelos liquidantes (ou • p.ra. 
Otlfadores). 

8 - Papelaria - PapeTilrla, taUJes de cheqll.ef, fo.rmulat 
~ saques, recibos de deposito, e to., M"er«o ,,. carlmbadol 
"Atlnlc o[ l.DMott & Sa.tl& Am.-le• LMittld, Bt~~H•1or". 
Vv. as. deverlo tomar pnNideactas lmmedlate attm dt 
Lerem em mãos r L carimboa, e oiN• um 1tock auffJelente 
de papelaria carimbada para ser usa(1 ' quando • transfernelt 
ee \ornitr efJ !!eUva. Um tqueno de 1· ', ' · la existente. 
formulas de relalortos, • ,. . , deverá ser cons~Yado na aua 
forma aotual para ser usado pelo Brib Baok of South Ame
rtoa Lbnt • ' em caso du • 1ergencta 

9 - Bnla~o do Ra· 6eral - Todas a fillaes deTerlo 
Lirar o balaneo do Uvro Raz ao Gerat• e da conta de LU«"ot e 
Pwd1u ao eMeY"ramento doa negoclae em.. • •••• , • da 
meema w ·lira como é feito no encerram&nto do anno finan .. 
ceiro de banoo, com a excepçlo de que Dio serA necel!ltl;rfa 
fazer qualquer nova provido para debitGa mao. du•idosos. 
Os lucros (ou perdu>, deverlo ser retido na Cont,a Suspensa 
de Lueroe ·· ~ · I • aBUardando 11.11 truee6t da M 1 - • Nilo _.._!eri r11 rr •I •I d• requlsitar dos contadore ' a Ve. 
rifJcacAo de suas contas. 

Uma cW do Bal • do Bazilo Geral e da Conta de Lu• 
cros e Perdas, juntnmente com relatõea eupplernentare 1 dando 
pormenore11 de todos os iteM componente&. e tambem cqrt.lfJ.. 
oados de saldos eom outros bancos e ~" Ilações da t.itulos man
tidos por conta da Mntl"iz (Old Broad Street.} 8 dos elient.e. da 
Matriz, deveria !ler enviados para este escrfptorló o mats cedo 
possivel. Os informes supra deverAo ser fornecidos nas ba
bUuaes fOl'Dlulas de télatorios semestraee 

fO - JIO?J~i• ~ ure,.,aio•. proprlsdtuN @ ~o - :a• 
lei' preparado na data da transferencia um invent.arW ro 
todos 08 moveis. utensiUO!I. etc, e enviado ao 00 ofa .. 
dor, MaLrb do Bank of LondGn & SOutb Amertoa Ltd. (To
keuh~Uie Yard). Uma eópta dl.ver' Hr enviada ao controladO!' 
dud f1Uaes. Bank of Londoa & Soutb Amerioa LimU.ed, J\fo 

e Janeiro. 

. . 11 - Testamentat-ias t1 negocio• diJ fideicomil&o - AI 
flhaes que tenham aooeito teatamentarlas ou fideloomtseo. 
deverão tomar providencias immedlatas para ema seJa a tth 
tamentaria ou o fideicomisso transferido pv.rá- o nome do 
Baok of London & Boutb American Limlted ~. quaesquer ti• 
tulos registrados no nome do British Bank or South Amerloill 
ltmited ou seu. benettclartos devem merecer a maxima con"" 
sideraolo afim de verificar-se se 6 aconselbavel transtertl-oa 
para o nome do Bank of London & Soutb Amertca Llmtted 
ou deixai-os como estio presentemente em mta do impono 
d4 ••Uo. O seu advopdo deverá ser coneultado 10bro aa pro
vldenctaa uact.as a serem tomadaa. 

t2 - GlliNtllfdl em ~ do Banco por conta d4 MatrQ 
• 6utrM :ru.uu, - Todas as autorlzac;8es e formulas neces
sariaa para completar a transterencia legal para o Bank of 
L9~don & South America Limited deverão ~er obtidas pelu 
Fthaee por cuJa oonta extsUrem garantias e a Filial que aa, 
pQduir dever' ler devidamente avisada. Estas instruQ~;õea 
nlo &e applioam, naturalmente, a tituloe cuJa retenolo em 
Dome do Tbe Brit.i5b BaDk of South Amerloa Limited em U• 
qúldaçlo le.la eoavenieo~. 

fi - CafoCCI lU li~J'Ma em poder d4r Fi.lw• cotamz adf,. 
antamentoi ne Jlatril e outrag Filiaea - Logo que u tilla-. 
que ~Oiiuem as supra-mencionadas fianoas, obtiverem a aa• 
s(Jnatura dos fiadores para as novas formulas transferindo 
as flanoas para o Bank of London & Soutb America Lhnlted, 
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o 'eltmpetaa a~ ~ aer e.zpedldo para o. aaertptorto 
iDtereua~ ,itmtament.e cem um& lWa ., contas u'h" 
pran~i4u. Toda preeauolo dever6 ser exercida para use.. 
gurar que nada seja feUo que possa ser ooJll.iderado o.JntO 
uma rel:lova9l1o de UUl& a•ranUa aom o. risco de libetar qual
quer garanba mantida. Em caso de duvidn VV. 88. ohte,·ão, 
oerta.Inente; parecer ~gal. 

U - Matriz - Os negoc1os deste escriptorio 16rll.o a&
IUmidos peto Bank oi l.tlndan · tt South A.awrica '""'..._ O, 
T"& 8, Tokenhouse Yard, Londres, E.C. 2, logo que possivel. 
No t'ntretempo e até novo aviso, toda oorl.'espQil~ncia e re
latorios existentes relativos a transacc~es passadas serão en
viaclos p!à1'8. novos enrprestimo ... ,. reQOvações d• antigQ.ll adi
.m.&mentos, ou questões affootando a prau d.o banQO, &e~'il.t 
encaminhados ao Gerente Gera.l, aeat of .Landon &. Soutb 
Ame1·1 Lim1ted, Rio de Janeiro, por b\term.e4i.Q d,o. eêiCtl• 
ptorL> d•J Bank of London & South America Limited del!d& 
praoa . 

.QUanto actuae. relatofiOJ, extraotos mensaas, etc. 
V "SS. oontmnario mandal~ttfhl!rll 11SQ.C.i.Dtm:fo ~m· 

quanto • 1 1 r 1 t • 

1 1 - Flliaea - Dever-ee-lo fluet· arranjos iftcont l 
...ti' PQI'CI tr.,.,(eN'Miaa do& 7l.~O' dGa Mf«44 tU.• p~ra 
fla ~liaes correspondentes do Bank o/ London & So~ ~'!' .. 
rica LimUed 

i6 r. • ' th 4 merlccn. Bmalc .l,(mltlftl - Os nego-
~ do Anglo-South American .Baak Limited •lltlo tamben& 
seru' a umidos pelo Bank of London & South America Lt
mitecl · ua tiliae. st&o eeudo t.randerida1 para as filiat>s 
corréspondentes do Bank of London & Sout~ A~Mrica Ll
rnited naquelles centros onde • nlrfptorfos de ambos e~tao 
preeentemonte ba.beleoidos (oom exoePQio de Valparai~o 
oade 06 DtiOOio do Bank of LoDdon & ~uth. Am.Ol'ioa Lt· 
mUed estio sendo transferidos pare os eeol.'tptorws do Anglo
Soutu American Bank Limited) . ' Filiaes do Anglo-;:.;y..;th 
• mericnn Bank Limited no's centros oudc o Bank of Loullun 
& South Amerlea Limited ndo est6 estabeleeido, ounlinual'll.o 
!ios seu esertptO! tos notuaes sob o nome de Ba11 of Lon' ·Hl 
& South Amerioa Limlted. 

i7 - Sl/it~ ' mtJ de (uncciOMmento - O s)"'ltema de fun-
colonamento do Bank London & South Amel"loa Llmllad 
erá aegu1do tlm seu todo. Emquanto aguarda-se • que . a11 
lli-'s oorreapondente do Bank o! London & South Am.erJ.Cu 

L:mlted assumam os negoctos d&ll' nossas hhae~. VV. SS. ec
meoarao imiJlediatamente a aooar conh•a e T'emetter co
bertut · ao Bank ot LoadoD & Soutb America Limited, 6, 7 
& 8, TokenhoUI Yard, Londres, E. (l, to e a todas as fiUaes 
do mesmo ondt quer que es~am P~tabE"Jeoidas. VV. 88. ob
servarlo que o Bank of ·London & South Amertoa Limited é 
estabelecido em Pari . LisbOa e no Porto, e VV. SS. , na
turalmente, valer-ae Ao dos seus ePrviços em lugar dos 
agentes naquellas cidades. 

Com relaolo a Agente VV. SS. oonttnuarlo como até 
aqui por emquanto. 

Nenhuma pos1ção dt cambio' em dtaoobert.o deverA ser 
mantida em moeda eatrangeira aem autorfzaclo. 

Como a pra: e do Bank of London & South Amertea Ll
mit.ed requer standardisae&o do systema de funoci~mento 
em toda a sua organizaolo, nenhum livro novo1 utenelllot pa. 
pelaria., etc. (out.rR~q"(f ~pg rtJ•rJ ~ntce*• dade mint,na) 
deverão eatdl• en a os looa men sem a &lllH'OViçlo 
do Controlador das filiaes, Bank of London & Soutft Ame
~~ Llmited, Rio de Janeiro. 

18 - Allit1Mtttt'aa attto,.iladait _:. Aguardando o preparo 
de novas listas de pessOas autorizadas a asslgnar, as que p~e
sentemente a1ngnam r:•o BrUUA :&anlt of Soutb Amertea 
Limited urignarllo pe o .Banlc ot London & Souf.h Ameriaa 
Lil.)lted. _ 

ti D~ltf'Bitu tÜ cu.teio tltU filiMs - ~te .. á. d.JJr 
aotifleaoao do--Mne~IWX'I.I~A da oonLNOto& pendentes pelo 
arrendamento de pre ÕÔnde npplloavel), annuuolos, .,,. 
~elaria. illuminaclo, aqueolmentQ e outras despene que do 
debitedas na conta de luoros e perdas ahl. 

20 - Despesas de tram(erencia - Para fins de lanoa· 
manto do Imposto sobre a llenda aqui despesas tneorrldas; 
com a transterenota n!o slo admltUdas pelas autoridades d~t 
Reeebedoria como um debtto contra luoroc. Sert. portento. n•· 
cessar! o que todas as ftllaes abram uma nova Conta no Razllo 
Geral Intitulada "Despesas de Transferenola" ("Transfer 'EJ:· 
penses") que deverá appareoer sob a seooAo da Conta de 
Lucros e Perdu. Nesta conta VV. SS. lsnoariO qu&tiQUer dea· 
pesas taes como Impostoa de Transfereneia, annunoios na. Im• 
t>rensa, despesas legaes, despesas de PJ.Udanoa, eto. 

Fica~ entendido que despesas sob o titulo supra I'-
verio ser tadu 10 tnU.ia~ detwnde oe' seue detalhes 
d.i.iRl'imi a. aos exvut0111 tneusaes. 

2i - .lt~Mrtto• IO&ttú ~ te~I"G2t4ico Para 
~- bedos. oa endereoos P'' 11e" e llelelt'GPhicoa doa e 
&Mol"iOI do JiluJt of taa.KieJS · Soutb 1·~ioa. Limited 
&lllt~ema. 

22 - CotHuot - Nessa• 1illaes oonthlu .. rlo a u~ar 1 

nossos oodij'os. actu.~tes, cujas- ooptas podeflo ser obttda\! 
llatm do BaQ of Lotadoo. &· Soutb Amerioa Limited llu 
hnbouse \'ard) • Mt>n~ageo.s tolerrophleae;, po111m, part 
liaes do •auk o!' London A South . "' • Ltmited, onde 1 
aom01- Ht.ab~~idot. deverio ser tran!lmittidaa por iDl 
media dos ueriptori• do Bank of London & Soutb Amenc 
~ited nessa pl'ata. 

23 - A.í'CA(voa - Ao ft'Qtvfn/.,. 01 ftfl16ri01 tlal nou( 
~61 pora o pretfio do Sank of C.ondon ct s,uth. A.nt•ucu 
Limittrd, talvez eeJa Yerlftoada ~ impratloabtudade de 
aooonu'llodarem tncfo, os ncti'JIOS archlvos no oovo pt· ' 
t , ·n~·fn~a:. p~m. nao ~verd aw retqrdtula pof' 
•Mo. & ende neceesarlo.. aooomrnodaolo altel"ftat.iva dr 1 

OOD! tWU toa pal'8 aq.utdle rqist.Qs Que dtv~rle ser coJ • 
vado.! de conformidade com •• l&is lotaee e as nossas pr 
prias necessidades para refereneia futura. 

24 - Pf'edlo1 - E' lbtenolo dispOr-se de todos os pr · • 
dioa ,agoa que sAG da p!'op.r-ieGiacie elo banco quando uma oi 
ferta vautaJosa fOr reaebid.a • to4aá offerlaa devt>-rau r 
transmlttidas lmmedfstament& ao Controhtdor das F ll • 
Ba~ o.( Loodo» & SGuth AmeriDa Liauted- Rio de Jane!r( 
por telel\'8mnta. '' necessa.rlo.. I por eroqu~nto, tedo. e 
foroo de'veri ser feito afim de obter locat.trfos deaeja~ 
cujas propostas deverão tambem ser enviadas ao Controlador 
oo nio clt Jpeiro. 

A lransferencia dos noNos negooto ' • os esoript " 
correspo~ent • do B~nk ot Loadoe. t 1th r lf • I 1 
mited ni9- de · er retardada, mesmo · caso onde t 1 

Wa vewta imlllOOlat.a ou um locatario ()rova I poh nJIJ 
despes& · de 0\lSlaiQ. inOlUSlvt &mJ14ICOI u r ti • r • " 
pad411 em se de•~dupando o predio. 

25 l'ecAamsmo. à filia1a, ve~a de moveis 6 11 r ·• 
rílio1 e:reedante• - A venda de moveis e uten dlios e. u 
nM fillnes dever!l ser cotnmunlcada ao Controlador da Ui 
Bauk o! Loodon & South AID8l'Jea Limt ed. R1o de J H 

26 - P«,..laria c /Ofl'm'IÜIU u d 11 lo Brl.t1h of • ' 
Atnel'i('tt L'Mtlea - Loco que o t . , de fuaeoíonal • · l • 
do Bank of LoDdon & South An1 1 • 1 1m i 1 t1 l ·tnba sh.l 
tabeleoido, todoa o "stooka" ele pape l 1' torm• • 
Brit1sb Bank oi Soutb .Arnerloa LimitE rt t.ornar-ae.ao ob 
leto., devendo ae1· ~icado e u•do como papel de apo~tau 1 
toa onde poeslvel. PtQuenoe .. stOt" , enU'et nt deve. ' 
coourvadot para uao em caso de r · n1 ' ao par • 
todos oa "a'óok•" de eQveloppee " de linbo pod 
11e1· r .. Jmpreaos e utiUI&dos. 

21 - Ct.mtl.tlt tle fil(Ma eom 11 no11111t oufNI fititAI· 1 

,_ ft&e~ tio TM Anglo-SMtt~ Mean Bank L~mitfd 
Quandcl ee •trem no\ao cont '· m ftliaea do Bank 
London & Soutb Amerioa Ltmited nu cidades onde já 
contas com as nossas proprias flliaeb, as novas contas d« 
nrão oer maroadaa "Bank of London & Soutb Amtr~ca Li 
mited" e as velhas "British Bank ol Soutb Amerioa Lim 
t.ed". A deliorJpcão "Bank of London & Soutb 4mer.l L 
mited" será riscada dos tituloa de novas contas quando a 
velbaa forem liquidadas. ldentiea dtr.Unecão dev'trt Mr fett 
entre as suas contas com o Anglo-South American Bank Li
mikd e o BaDk ar Londoa & South Amerioa Limited uo 
meaD10i otntros. 

28 - Devere& dos liquidant~• - Para seu governo 
informaolo, e afim de Nmover cn1alquer duvida que .PO&sn 
surgir nas m~ntes d~ geroJltl rílativame~te 10 ttrnlfil)ad«' 
e effeilo da ltquidacno voluntaria do British Bank of Soufh 
America Llmtted, chama-se a al.tençAo para o tacto de r • 
lt_aver discriminação entre uma olasse e outra de aot 

(.fotlo aotivo cr paalivo deve1'40 8(;1- ..,. .. ,_ P.'kt Bm' ot 
LoMon ct SotlfA America Limitetl, tzoepto o aeUvo ao •. 1 

qual sllo pa,avefa tnas eapeolaes de tnnafereuoS. ......, 
ptlbas. Com o objectlvo de poupar 41fl'lllil · iiesnec ... arll· 
eate aaUvo seri retido em tua forma aotual por ~ant.o 
e aetlo tratados quando neoeuarlo peloa liquidantes (ou se 
procurador}. 

Os de\'Wet doa Uquldant" alo aqui dttel'mlud·- P 
daoreto gue regula as Companhias (Compantea Aetl r I 

~abs ~ alo principalmente de caracter formal. • 
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~
:'11mpeteata a~ deved. aer ezpedl4o para o. eae:tptorlo 

reua- .iuDt.ameate .- uma ltala du eontaa ulia 
antià&. 'l'oda preerwalo dever6 ser exorcida para U&&o 
ar que nada seja feUo ·que possa Ber coo.sidllradQ oamo 

lttla renovação de uma. &ara.I'Ua. oom o risco de libe4·ar qual
ner garantia mantida. Em oaso de duvida VV. SS. obto,·ão, 
~tamente; parecer legal. 

U - Matris - Os negocias deste escriptorio •er4o ai
idos pelo Bank oi j,ltnáon · ct Soutl• A.a«icct .{.úntW. ., 
8, Tokenhouse Yard, Londres, ~.c. 2, logo q_ue possivel. 

f'ntretempo e até novo aviso, toda cot·respQll~ncia e re
rios existentea relativos a transacc~es passadas serão en

s P,IU'& novos enwrosLixnos,. reoovaçQe& de anligo.-s adi
mentos, ou quet-lól'~ aJ'feotando a prau d.o banQo, aer&Q 

amlD.hadOõ ao G61'ente Geral, 8aà ot IADdan &. Sol.lth 
lftlerícn Limtted, Rio de Janeiro, por tnterm.e.d.io d.o. eattl• 
loriJ do Bank of London & Soutb America Lfmtted del!lla 
· aoa 

Qaanto ao! aotuaea relatorios, extraotos mensa~ tStc., 
V. "Se. oontlntJar!o a mandal-.Q.~. t~ ~c.ehltmto ttrtl• 
laanto IJ' 1 • ~~esente. 

- F~liae8 Dever-ae-lo taze~· arranJos iacuntl · 
L 11 ra trtml/treiMiaa doi n«oado• áQa t~GU41 fitww• para 

(11 correspondentes do Bank oi London & So"U. ...... 
tca I 1 mtteà · 

f 6 - I ., ,, A Jrtertctm Bmrk ,,,. .. w - Os nero-
do Ariglo-Soutb American Babk Liftlited ,,,., tamben& 

ru· assumidos pelo Bank of London & South Amerloa Ll· 
1 l1'll suas !Uiaet 1 tão tendo transí61'ida& para as filiaes 

· i pondente do Bank of London &. Sout!i \m~rlc& Li
r 1 ' d naquelh centros onde escriptorfos de ambos ei!t&o 

nt ment . ltabeleoidos (oom uoepolo de Vall?ar:.t.i•_o 
I os neroctos do Bank of London &. Soutb Ameru:a Lt• 

ited estlo sendo transferidos par. os e.scr1ptorios do Anglo
llulll American Bank Limit.ed). ' Filiacs do Anglo-o:lvJth 
nerloan Bank Limited no·s centros onde o Bank of Lo~1r.lnn 
SouLh America Limited ni~o est6 estabelecido, oontinuatiio 
'j seus escrfptortos actuaes sob o nome de Baak of Lon®u 
South America Limlled. 

n - St/lt ma de tunccionotnMto - O !JBtema de tun· 
Ioname11to do Bank of London & South Amerloa Llml&ed 

1eguido t~m seu Lodo. Emquanto aguarda-se • que as 
8 correapondentes do Bank of London & South !\me1•i.ea 

lted assumam os negootos dU· nossas hhaes, VV. SS. oo
arão imrpt!diatamente a 1aooar contra e remett.er co. 
ura ao Bank of LondoD & Soutb Amerlca Limited. 6, 7 

1. Tokenhot Yard, Londres, E.C. 2. e a toda11 as fitiau 
mesmo onde quer que esteJam eatabeleoidu. VV. 88. oh-
arAo que o Bank of London & South Amerioa Limited • 
elecido em Parte LisbOa e no PortQ. e VV. ss .• na. 

almente, valet -se-ll.o dos seus servioos em lopr dos 
ntes naquellas cidades. 
Corn relaolo a Agentt!fl VV. ss. oonttnuarlo como at.é 

i por emqUanto. 
Nenhuma posiolo dt cambio em dteoobertA:l deverA ser 

ntida em moeda ealranaeira 1em autorl•acão. 
Como a of & South Amerlea LI· 

ted requer de funoeionamento 
toda a sua utenstlio, pa. 

arla, etc. de minlma) 
er!io a apQrov•tlo 
~trolador das fillaes, Bank or & SouUl Ame-

Limited, Rio de Janeiro .... 
!8 - Auignaturaa autorisaclas ..:.. Aguardando o preparo 

novas listas de pessOas autorizadu a assignar, as que pre· 
temente a1111nam r:lo BrUUA 11ant Of Boutb .lMerioa 
ited utiqnar4o pe o lltmlc ot London & South AmerioA. 
ited. 
i9 - D~•pulll d• emtrio tltU filiM1 - ~fe.á d,tr 

Jflcaoão de ·euc~me,tA de .AOPlPlst• pendenwa pelo 
ndamento de pr fõ onde appllcavel). annuucios, a>'• 

aria . illuminacio, aqueoimentQ e outras despeeaa que alo 
itBdas na conLa de lucros e perdas ahl. 
20 - Despesas d6 traruferencia - Para fins de lanoa
to do Imposto sobre a l\enda aqui despesas lncorridar,; 
a transh!rencta nAo slo ltdmltttdas pelas autoridades dl\ 

bédoria como um debito contra luoroa. Serâ. portento. ne-
ar!o que todas as fillaes abram uma nova Conta no Raallo 
1 Intitulada "Despesas de Tranafereneta" ("Transfer E%• 

ses") (lue deverA appareoer aob a seoolo da Conta de 
01 e Perdas. Nesta o&nta VV. 88. lano&!'IO quaetqUer dei
s taes eomo lmpostoe de Transferencfa, annunofos na Im

• despesas lepes. despesas de :mudanoa, eto. 

F!oa =-:=:ndido que despesas sob o titulo supra 1 • -

verlo ser 10 müài,.._ lfeM'nde oe' seus detall\es • 
d.tJJ).drat~ RQ8 extraeto.s meo.saes. 

M - B,..,_ttOB- pos.tcU t1 t1~ropAictJ - Para 1 1 
'WWQCJ. hedos 01 enciera-;oa po~aeA e beleBt'tlllbioos do• e 
JêoriQI do B.u.k af LGnàR & Soutb ~merioa Limited ' ~ 
qae;ma. 

22 - CotUg~ - Nessas fillaes continu,..rlo a usar 1 

nossos oodl_ioa _ actu.aes, cujas- cop1as poderil.o ser obtida 
Mall'i:t d() JiJ&Q OI LOildon & Soutb Amerioa Limited 1 o 
hnbouse Yanl) • Men~agt-n.s tel('lrrapbl~afl, pot 1 para 1 
Uaes do •ank or Lendon & SouLh Amorien Ltmited, onde I 
eomo. tttabelleoidos, deverlo ser trusmlttidas por int 
IIU!ldio doa uoriptorios do Bank of Ludon 4. Sout.b Ãmenc 
14tlited neasa pra~. 
,;.. • .23 - 4-rc.\Cvo• - Ao trmllf~r 01 MQDCW daB nos~ 
r•tur, PQra o p1'edto do .Bank of l!,ondon ct $outh. A.ntff r a 
C.~'fhrl. tatvez eeJa nrittoada a tmptat.loabltidade de 
aeoomelOdarem todóe os oessos aroblvos no oovo Pt' 1 

:1 ~.,.nJtster~.. p~m. ·n6) deverd SM' r~taf'd«M pqr 
,...,.._, e elldt neH~sarlo. atloommodaolo altemativa d1 \ · 

UOM~ula pal'l! aq.ueUes rqist.QIJ que deverAo ser eotll5 
vadoe de conformidade com at leis 100&81 e as nossas pr 
prias necessidades para refereooia futura. 

!4 - Predlos - E' fntençlo dlspõr.se de todos 01 pre 
diGa vagos que são. ja prO{)Il'itGiade tio ilanoo quando uma ol 
terta nnta.i,ota fôl.' recebida e tod" !1.8 ofttrtll deverA$ 1 

transmlttidas lmmedlet mente ao Controtadol' das FIL , 
Bank o.r t..ond.o~ So.utb e\xaetiea Liauted Rio ~ Janeir• 
par telesramma. e n.ecessarlo . Mas, por eJUQU(lnto, tedo 
forço déver4 ser feito afim de obter locatarlos deseja,~ 1 
cuJas propostas deverão tambem ser enviadas ao ControlCt 1 

no 1\io de oliDiiro. 1 

A transferencfa dos noSBos negooios para oa esoripto 
corresp~entet ® Bank 1 • I..o11d-. & South r 1 1 I 1 

mited 11io. d t. retardada, mesmo ' ' ondr 1 1 

baJ& venda 1 i i 111 1 ' ou um looaLarlo prova el, pois m• 
despes~:~ de ·u l. inohiSiVP im~ICOI la. r ' I r ' 

pad411 em se 1 • 1 c · ""lil o predio. 

25 -- l'scAamllftfo. dl filitu1, venda ds movets e ute 
""'" ezc:Jdent.es - Â venda de moveis e uteniilios excedl 
nu fUiae.!l deverd ser ootnmunlc~da ao Controlador I. 
Bauk ot London & Soutb Arner1ca Llmt ed, Rio de J not • 

26 - Ps,-laria t' tormul• ttHI'lt!r ' Brit1h of 
J1nterico LiMttt141 - Logo que o JY t 11 . de tt1 t ' 
do Bank of London & South America L.lmited 1 1 I 1<1 
l3belec1do, todos o "3tookl>-" de pa!l4 1 forn 1 1 

Britibh Bant oi Soutb Am.,rlca Limitt tornar-se- " ob i 

letos, devendo ser J!icado e usado n n papel de apo~tau ~ 1 
tos onde paesivel. "Pequenot "&took~a , entretanto deverlo 
cooaervadOt para uso em 0$10 de eme1•seno1a M pat " i I 

todos 01 "~•" de eaveloppe.t {Ol'l'adoa de Unilo pod 
se1· re-lmpreatos e uLllllados. 

IT - Conte~& de ~~~aer com 111 no11u oufrdl f'itia•• ' , 
'*" (t&IN do Tu Anrlo~So«tlt A.mnican Bank L~mit«l 
QulndCI ae abrirem novas contM cem rtlfaes do Bank 
London & South Amerlca Lim1ted nat eidadea onde já . · 
oontas com as nossu proprias filme!', as novas conta. J 
verio 1er maroadaa "Bsnk of London & South Amel"'oa Li 
mited" e as velhas "BriLtsh Bank or South Amerioa LiDI 
ted". A de~>orip~ão "Bank of London & South 41Mtlea ~ 
mlt.ed" será riscada dos títulos de novas contas quando a 
•lbu forem liquidadas. Identloa distinocAo deverá s:er fe 
entre as suas contas com o Anglo-SouLh Amerlcan Bank Li
mlkd e o ltank or Lcmdcm & Sout.b Ame:rioa Lirnikld nc 
meaiD06 OtDtrOS. 

28 - Deveres dor Uquidant~, - Para seu govel"l\o 
lnformaolo, e afim de remover qualquer duvida que _po&! 
surgir nas mentes dos gerowt" relativ11mente ~~ ai8Dffil)ado 
e effeJto da liquidação voluntaria do Brltish Bank of Soulh 
America Llm1Led, chama-se a a'ttenclo para o facto de 1 

bav.er discriminação entre uma elasie e outra de . 1 1 

'lodo aotiwo 6 pauiwo àeverllo sn- tJP~mtdN p6lo f • ' oi 
LoMtlon ct Sowtl America L~mfted, excepto o acLtvo c 
qual silo pagaveia taxas espeoiaes do tranaferenela GU • 
pilhas. Com o objeetivo de poupar deSPe!! as desne~e<> m 
eate aotivo seri retido em •ut forma aotual por efnquanto 
e ltl'lo tratados quando neoeuarlo pelos liquidantes (ou -~ 
proourador). 

Os devera doa Uqqldant.. alo agul determinados 1 
decreto que regula as Companhias (Oompanfes Aets 
o.ab e alo principalmente de caracter formal. • 
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Formula A. Cliente. 

Ao Bank of London & South .Amerlca Limlted. 
•rendo os ne1oclos do 'l'he British Bank of Soutb Amerioa 

LimlLed sido assumidos por VV. SS. eu/nós soliolt.o/amos-lhe 
continuar a conta~ ou contas atá aqui mantida/e por mim/nós 
com The Britl&s Bank of Soutb Amertca Limited levando ao 
debito da/a mesma/a quaesquer cheques emittidos por 
JUim/nós contra ,The Brittsh· Bank of South America Lim;ted 
que ·venham a s~r apresentadas. 

Quaesquer Litulos depositados com Tbe Britlsh Bank of 
South . .America Limited com relaoio á minha/noesa conta ou 
devida ao mesmo deverão ser retiradas por. VV. SS. oomo 
garantia· de todas as importancias devidas ou que venham a 
t~er devidas por mim/nós a VV. SS. como si o seu nome ti
VeBse sido originalmente inserto em cada uma de taos ga. 
1·antias em logar do The Bttitish Bank of South .Amertca Li
mited e eu/nós comprometto-me/compromettemo-nos a exe-

. cutar todos os documentos que fOrem neoessarios para con
ferir a VV. SS. os beneficios interraes de taes titulos. Todas 
a<~ autorizações, procurações e outras inatruooões que eram 
manthlns pelo Th.e ,British Bank of South Amerlca i,imited 
dl!VOl'Üo vigorar erp favor- de VV. SS. como si houvessem sido 
ul'igiualmente dadas a VV. SS. 

Asslsnat.ura. • • • • • ••••••••••••• Eatampinlhas .•••••••• 
Endereoo. . • • • ••...•••.••••. de 6d . •••.......••••.•• 
Nota -Todos . os soclos de uma firma deverio assisnar. 

Sfgnatarfos por conta · de Companhia de Responsabilidade 
Limitada deverlo ·. ser auf.9rizados por uma Resolução Ex
pressa. 

Formula B. Fiador ou depositante de Garantia Colla
lcral. 

Tendo os nesoofos do The Brltish Bank ot South Ame
r·wa Limited sido usumid9s por VV. SS. e/nós approvamos 
que VV. 88. continuam a manter qualquer conta ou contas 
prévlamente mantida/s com The British Bank of South Ame-
rica Limitd por ..................... (de ora em diante de-
nominado simplesmente o Cliente), debitando á mesma 
quaesquel' cheques emtttldos pelo Cliente ou por autorizaQio do 
mientu -contra 'l'he British Bank of. Soutb Amerlca- Lbnlted 
que po~sam ser apresentados. 

Qualquer garantia dada ·por mim/nds e qualquer titulo 
depositado por mim/nós e mantldu pelo The Dritish Bank 
or South Amerloa .L!mited·com relaoio i conta ou debito do 
Cliente deverfio ser retidas· por VV. SB. como garantia de 
todas lmportancias ora devidas ou que venham a ser devidas 
pelo Cliente a VV: SS. como si o seu nome tivesse sido ori
gi~almente tnser~o ~m cada uma de taes garantias ou cauções 
em logar do nome de' The Britlsh Bank or South America Lf
mited e e/nós comprometto-me/compromettemo-nos a exe
cutar todos O!! delctlmentos que possam ser necessarios para 
conferir a VV. ·j:!S, o beneficio integral de tal garantia (tU 

caução. Todas as · autorizao6es, procurações e outras instru
oolles mantidas velo Tbe British Bank of South America Li
mited deverão vigorar em -lavor de VV. SS. oomo si houve
sem sido originalmente dadas a VV. SS. 

A.ssfgnatura. • .., • • •••••••••••• l!latampilha ......... .. 

Endereoe • •••• •••••••••••• de ftd .••••••••••••••••• 

Nota- Todos os socfos de uma firma deverlo assignar. 

Sfsnatartos por conta de!.Oompanbla de Responsabilidade 
Limitada deverio se~ autorizados por uma ResoluoAo Ex
pressa. 

The lhitfsb Bank of Bouth Amertca, L~ •• ft7, Old Broad 
Slt•eet, London, 11. C. 2 - !981. 

Caro Sr. ou Sra. 
'o 

DeseJamOI Informar-lhe qae os noesos neaoofos foram 
Illt~tu .data assumidos pelo Tbe Bank of London & South Ame
rica r ... td., cuja séde acha-se situada em Londres, E. C1• 2 
'J' PTJhuuse Yat·d, Nos. 6-7-7. 
. "rtJmus cet·te.:a de que o Bank of London & South Ame
J·ku f .td ., dE-vota ré. todo cuidado e atteançlo aos negocios 
1l\ llt~<~o.fl clientes e no seu interesse esperamos sejam eon
li • 1adu Uf relações atá agol'a existentes entre nós 

• 

Pedimos notar que, at' serundo aviso, toda e qualquer 
communlcaoio referente a contas existentes com o Brttiab 
:Bank of South America Ltd., deverá ser endereoada ao BaDk 
ot London & South America, Ltd., t17 Old Broad Stree~ Lo~
dres, E. C. 2. 

De V. S. - B. BOf'ftlb1/, Presidente. 

Bank of London & South America, Ltd., 8, 7, 8 ·- T<ike

nbouse Yard, London E. C. 2 - i936. 

Prezado Sr. ou Sra. 

De aooordo com a lnformao&o annua, do HrttJab Bank 
of South .Amerlca, Ltd., Informamos-lhe que ficou combi
nado que os seu negocies de hoJe em diante foram assumidos 
por este Ban~. 

Todo esforoo será feito no sent.ido de estudar eeus Inte
resses e esperati\OS que as relao6es oommeroiaes at.6 .aqui 
existentes entre V. S. e o British Bank of South America 
Ltd., serAo continuadu comnosco. 

De V. S. - 1. W. Beaumonl P1ue, Presidente. • 
O SR. ALBERTO SUREK- Vou lêr novamente o toplco 

alludido: · 

" PatJelarla - ••• deverAo ser carimbados - "Bank 
ot London, Suocessor". 

0 SR. MOMIIB ANDRADE - "Bank of London, suooesaor"U 
Reum. oQJ&(ite'A.WB hokm.UH. 

O Sft, . ALBERTO SUREK - Blo pl'Ov&s ciroumatanoiaes 
que deverlo servir como dooumeotaolo oapu de levar os not
sos Juizes a dat• ganbo a uma cn·tsa justa e nobre como essa. 

O SR. MoRAES ANDRADS - E ainda ha quem ponha .-m 
duvida que houve real absorpo&o do "Britlsb Bank" I)Olo 
"London Bank"i quando este ó o primeiro a. confessar-se 
euccessor daquel e I ... 

O SR. CAFJJ' 14'ILHo - E existe um ol'lio que leva seis me--
zes a estuda1• essa questlo, sem reeolvel-a... o 

O l:!'fl. ALBERTO SUREK - O caso Reimlo foi encami
nhado ha -mais de dois mezes ao Conselho Nacional do Tra
balho; já podia estar resolvido. 

O SR. 0.\r.tAs 01\TJz - O orglo da administt·aolo, denomi
nado Conselho Nacional do '.ú•abalho, devia desapparecer, para 
felicidade das classes trabalhistas. Trata-se ma!B de um orpo 
buroc~atico que teobnico. 

O SR. ALBERTO SUREK - O Conselho Nacional do Tra
balho t-em por funccfi.o zelar pelos dispositivos da Lei de Apo
sentadorias e Penaõei. E como a disposiclio mal& valfosa I§ a 
t-elativa· á estabMidade do tl'abalhador, cumpre ao Conselho 
preservai-a de intetopt•etaoões que a invalidom. o 

O SR. ARTHua RocHA- As info~:maoões pedldu pelo no
bre Deputado Sr. Moraes Andrade definirão a dfrectriz do 
Conselho. 

O SR. MoRABs ANDRADB - Desejo saber qual a tnt.elllpn
cla que dlio ás diepoaiQ6es legaes. Quero que o Conselho ,to
forme se é inconstitucional, ou nAo, o proprlo funooiona
mento ••• 

O SR. DAMAS ORTJZ - O Conselho Nacional do Trabalho 

i6 hoje, o verdadeiro tumulo das aspirações trabalbistu do 
ruU. 

O SR. ALBERTO SUREK - Nlo precisava mais nada 
para caracterizar a fraude; só é neoessarfo xadrez para os 
r~os de taes crimee. O processo a que me refiro está no C. 
N. T. e nlo parece que será julgado tão cedo, devido i moro· 
sidade da burocracia, e no emtanto, delle depende a 10rte de 
todos os demais banoarios, ou sejam mais de 300 funoolona
rios. Ha mais de doia mezes que estA elle dormindo em alsu
ma gaveta ••• 

• Em Santos, um dos bancarioe obteve ganho de causa na 
Junta de Conciliaolo e Julgamento, sendo o Bank of London 
condemnado a integral-o no quadro de seus funooionarios, ou 
a. papr-lhe uma indemnizaoio por perdas e damnos" avaUa
da em 30 contos. Resistiu o Banco e por seus advogados, em 
12 de novembl'O de i936, interpoz recurso para o Sr. Minis
tro do Trabalho para que avoeaase daquella Junta o prooeeso, 



, J!Oil2':'.18 DIAIUô· DO PODiiR ·LEOISLATf·VO Fevereiro ·de t987 al9i8 

_. .• nM dê ~l' l'eféi'Mld& a lfebtiiO. D'* tM1J1011 •· Atit- oltraA\Ia ao aeu Lrabalho silierou-4 11 Ju tamenl 
go· 29 do debreto n. II.IU, 11e Jl de llOVRlfmt 4e t- ®,e l~lblttum e I · 11 • I ' " l'Lamen hlduat t 
di~ll6e: Trabaltlo a queixa ora ubmE á • 1 desLa Jt 

· 'Ari. 88 B' houl\ldO ao MiniaLro do T""'alho, "'' ttua o declarante . tá 1 1· de Q· tt ~o houve pn 

.. 

t .... u•• .. 1.. ,. ~ .. --....... 1 ... , , .. ~.. ~u·t~n.... pr""es{OA 8.... . »r.a.mentle uma liqUidaçlo d~ BriLlsh nk, mas ut.nu 
Wl 1014' .. " UOwwo~u u oYUUD~ "1 .. "1 .... ,. Uv vu "' 'ferdaUeita celllO de ··undo metoantil deste parn o 

9ue bNa decisA.o proferida ha menos de seis kt'leles, , têndoa Banà, .:u1. maneira ,que o que se verificou !oi o 
ptlaa lúltat Elt Gõa~ll~ t ~ula'&mêtll.Gs, péla fórma ttali~Püaé da PNI>riedate; que t.ant.o ' verdade IJil • 
mdioada no presente decreto, a l'equerimento da parte a tlieotela bi,Deula do DriUib pa~Saou para o LohjU 1 
e Jn"8vao"o easa 'er kavklo tl..rante parcuüidade aos e este, na trãnsatlõ, •• apro•eiLO\l at.é dOI tmpre~o 
l\llf&ltetti ot& tJiólaçM ,.._.,4 ~ ll&rtitó."'" taiõea de ohe~tuee e to4o A materl!ll de HOrtptorio Q'l~ 

' am daquelle , qoo o tec'ttunabté ~e reeueou a recelJet 
o aupplioablê, nank or LóndoD, Juntou a ~ta da audten.- ll tlldtmblnclo propoa~ pelo .Ban(Jô, nos t.étmos ct:1 

cta do jlugllJQento que eeti aaslt:n concebida~ Ul ~2 de 5 d$ .1\tnbo de. tt3~, l)orqu~ a eua eatabíli• 
• ~· Tenlle • OQpte a nl.a do ju.lgameuto da Jwwt.a Ih Con- ttàdt l'ú·~clonll éB!â prantlda óelo Att. 91' 4l· Lei ·n:u-

oWatie Ae BUt95, documentb que faré. ~ál'te do .. lbeu dlScurso. mel't) U dê t! de Bétémbro . 1134. qu~ () IL()ttJôn &nk, 
lll ••. ,.' tHt\ltlâ tltlilOt iftt.eltados éi 8N .. Dtp\liados.. etmulando a Uquidatlo do 8tlti*b, liqu14àtlo que de 
Alit!, já eu Qavia explicalo ca 1*0, relauv,tnênl.lt I aaua.al- f'àcto ftlõ M\l'ftl, n •qm1 quer é tngtr 'á t&&'P'C).mllnlitla· 
za,Qió qu• o Lta4eA qwttia paa.l' e aq~aella àe qwe t.t'Veram 4e coat.ractual do trabalbo com seus functionario,, tltn• 
i&~ o de eaua,. to· qut J& diépttltou ID.i~8tétfi't!l\t~. out~ ctuatro alén. 

do tetlirt'llntê, e outto ·mais Qtre Jl Uflbá le servtcu 
B' o tefUiDf..e o Wr dtlle dlieuméll\o U annos; que a gerencia do London, ~ál'l qb:ig111 

Ull6 tullOOioaarlOt a ~~~ n08 tétmOt Q11é pro:. 
pee, lhe~:~ diz, eomo disse ao empregado ._lamuoc!o 
Ferreira.. qu4 deposif.al'á em jutzo a~ iir•llortanett.s que 
\!lt\teflle rrevti!a., o que fortatll ôé funee~onariM ' um 
trabalho demorado é dl!t>~Mlo•o de lêvaatametlt01 ad.: 
wruaeo >Que Wl1 demanda , , or4tm pottrá am·al' 
to annQs, que secundo corre o .Banco se cUlpO& ' pro
ceder da mesrria maneira oâ (ullilC{oDariO. 4h t.uaa 
tillllei no Rio de Janéff • -Ao • ~~ l~ ~ol't.G Al-e, 
Reei · e Babia; que · ·t · •, Delo q_ué o ttôl.man· 
• b· , o funeettn\t.llsmo do Batteo eati d:tspôitQ. a re-

cusar a ftl i)ênl a ll'lJu•t. que . lbê8 Quer dar. Dà~' a 
auaenetk do · ciBtna('ló Bat~t of t.oni1on $out.b A'iU~
riea Lt('l., não to! tll*sivêl pto~t e realisar a col\ei-
1 . · • 11 QUidt1 Piist'O\J Jul'lta ' deliberar, àLten
déndo a que o tuncetonario 1 r l'tO I· 1 ptaAUfla e. •ua 
est btlidade ri de que conte doia ou ma11 •nn03 de 
. r · ' t\IJO ao rr: mo e~tabel~ltAeflto• (Àrit&o 
89 do D&t!r~tb n. 54 de t .> de setem 'i'ó fé 1014); tl· 
tendendo a que o emt~retado que Jti lttha. a sua esta-
1•ftldade ' 1r • ~ l~t atttertor 4 dê num~o 62 

o li' 5 te jU\'IhO • f 935, t • o leU (! '• 'rêll\têiUt't(to 
pela dispositiiO r) ' fO I! ta utbma· lei, -1\\lft~o 

4glu o prazo d W umO< >ara a 1 I Udtde apenn5 
~quelle • n m qn· lnd- nAo. J'OIJo. tent · , . a 
#ftllfitta por Jm • • iin leglslaçlio jã entlio vigenttt;. at.-. 
tendendo a que o baneario Fausto Sahtoii; F'ilbo .t.'Vf:áya 
('e.f'ett ' ' ntt:O aMO! de ~~lctt 110 'Thé 1 f~b. Dll • of 
8outt\ n "r 1 1 Lfd ' po1B, Unhil 11 estlbt~t ~ 
~tarRflt t 1,1 11 •l r, 11, a . BD do J 1 n. !t ; ' 
,., dp I r h I I i a , f !Ido . ni!O ti.O'Ge 

I I I' r· tr.'c> '. ' 1 1 'õe&dó ·' a IUII , ._ 
'f)l'ln a. 1 c:!OMtl a ' de ' ' r 11COG '11b I I 
Ot-ot~tttlYI•t'lt tt(fnlt!açlo ' uM Bán~. , ·ru~to 
de tll'l~ • · 1 , ~> · ,,, f bRMlltf0'8 n~lent, Jn~Y,tt~'tf~ 
~n-, htt r ·. ~rtlf'M I n. e.Uêl'llt~'Mo l (Jil'!' 
''~'~ ., JUiitt\' n tt1r croe · tfll'n>Y~eYM'Il!'lttt~. 
11t1 · · 1n r • • , · ur , tdmln,stn~~ -

das as vantall'Pns 1 t!~ llê"ttll 1 l\1 dt> 
mAteríRPIII tndiliY,Pn8tlwi~ lln ' ' tO~Métl'1~ 41 ~Jfas-
~tm, a~f!ná.t llfli 'f'Nil'lon!llbflfdt 1 dêêOt"'"êftttt ~ôt N!ft .. 
ttMf.ol'l ltf' f'l'llhlll'hO forMIIIIiM Ml'rl O! " f'llft~lb.~ll-. 
tiO!!~ liUPndll<ndtl ll Q"Ue •JI'tnaltnêntt a · r1fl no ~~'" 
tPm r.an!IR!I .fhsf.a~ dP dA".ntdo. no tmtmtablflll •1 ' '• -
jAitnr ni Rl'IPnllll 111 mil!mO. ' · (mando el ltf'llnft!l) d~h" 

1" etlfft'f'llrto .f~tf'MI~aM~nt · ·l 1 .fn11t0 · nor tlt~to l",1an .. 
do t!l fl'lltt'nn !111 f1p • IIMI'fPYIIIl'tn ·MMY' ll C.bY.~t'·'l 
el ffn'rlOttA d• los ll\'l''l'lll1é!ll ~or'~'+-'fll'rn"P1'it a 101 ~\l' 
Mt'Malmflnt~ t!etwo l!nT'ftt filt proeMtMtMfl'l ltt ""'"-ml-
bfnn. "'!1 llrfPmlfl R rPIIIi!Tifnt~ Rf hbt'l"t'O'~~ f'D~NWlJib l)nl\. 
nnl t1f!l Tttlhlltn niiHII'f't 11'1"11'1'1. 't>IIR. ' '. 1'41111'11\lo P!tfP 
,r,MYI. nnl" """'"'TI'I'~~I" l't\f'l""""-"'"" 11 · 11f '·"""~'~~ 
& "~"~"'" ll'fll',.,l'tt u~ .. !m ,. '"'" "A 
tlf ""'''h A • .. i" f.t"., !I 'I "'lflftt.11' n 11f,tlii'I'I'P • 
to ~flfnt~ ll'hl'l f!U nn fnnPfl"" · Mf'l o ttlfi!IM~ vil"-

• eNI\""'n " "'''II'M'I'-llu• PUA "ttrr'l'lll"'"""'" rm n""1111"rtn 
TN~I'I't11 ~ ~lltM() tl'lnnflfl"'ff.ll! ~ l'llfiiTltli 1Ml 1-~t~, ~ 
~ l l!~tffl ~~~ lf ~'l'tliiMII 1!'1 1• f ' ~- '' •h (Jp H~'!t~ 
lf~ llttêet A 'rêfl~f""' r lfr> f)f'Oi"l"~~n f'i~l·11 
t1n~ sbtl1'ê o • ti~ t!'f'l'l ~Otlto , 1 M 1 

Ntllb. Mfl 1• h"MI"n !1 · - M • • . 
enVJt. ~~tu1n. '"""'~' a "~ttt rme lf~a. , l 
sfgnada pelo PrMfdente e demais membroa da ,Junta 
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b- nm 11t hl" ntt.ralda a dêct810. DOIJ fM'IItMI •· tutt
do deereto n. U.lll, 4e I de llOwmlK'o de t* ""e 

•Att.. li Jll' héUitado ao Miniatro do Tl'Jbalbo, 
tMUiíi'l• ê &mmeteiõ, avoMr QullitUéf' ~roeeaao em 
9ue btúa decisão proferida ha menos de seis rftêtét. 
''"' 1\ll\tM 1t <:oneaUaçi\o t Julgament48, pela fórma 
Indicada no preeente decreto, a requerimento da parte 
' pl"8vao~ elA t.er llavido fl~~rante parouutdade <los 
Jlilf&âet• otl 't116~ ft...,l4 irlo dil'ti.to.'''" 

1 supplioafilê, :Dil.bk óf Lóndon, Juntou a leta da au.âtêfl· 
jlilglllllento que estâ usUn concebida; 

18Qb(l a· 8t~Pi& àa afia 4o jlllgameuto da .lwu&.a ~ Oon
"' ae S.àtQB, doewn~nlb que fará pàrt.fl do lh8ú dtscurso, 
lt··-U · l"t\lêM altUlot lntettadoe ól &8, IM!p\liado.s •. 
já eu bavia explicaao Cl aMO, ~lattv,men.- I ID'd6all
qu• ô l.ta4oa q\ltda ,...i' -e aq~aella àe que k'Veram 

1 de eaus~. 

fllratl\le ao aeu trabalho, , l 1 1 11 Ju tamcnl• 
t&matt.Jdo . u lO I • 1 • tamento aduat ti 
Trabalbo a q11etn ora 1ubmettid& ;. • 1 1 1 1 desta J n • 
tt.; Cllit o declarante t • de quE nao llouve 1-11 

. \lri•menw. uma liCUidt.çlo "" Brittah Bank, mas umu 
'terdatleira OM&lo de • ct 1 mercantil deste para o 

, Loooon Bant. "" manetra .que o que · veratioou toí o 
tfantpUsé da pl'Opriédafllt.; que tant.o •eo ' vtrdade qu • 
a tltenteta bt,ncvla do BriU&b pasBOQ ~ra tt Lonju r 
e este, na tt·ãnsa~o, •• apro'feiLou ate dõi tm~reSl!tb 
tal6ee de cheques e t.o4o .A matertJLl, de eaoriptorto q11~ 
eram daQUêlle, que o reC'lttnaftté ~e reeusou a receber 

t lrtdenibitaelo propOíf*. pelo .Bibôó, nos t.êtmos da 
1êl 62 de 9 de Junno d111 uls~, tlorq11e a eu& astabili; 

dadt tti·~~ionll éitt &'lrantlda "De ~ AI'\. 92 - Lei ·nu
me'l'ê U dé·t! de !étembro oo ai3 ; que ó Lot4Cin &nk, 
simulando a liQuidacAo 6~ .8tltUfl, líqut4l<:lO que d~: 

' ftCto hlõ M11Vê, tJ 1qtlê lltlér' é rntlr 'á ~"Oftt~lliüa-
4e ooatract1.1al do trabalho com seus funooionari~, tlfn· 
to· que Jt disf)tlltou ttlJ\iAt.am-entl!, oulror quatro alén. 
dtt ~làm,lntê, e outtb mais tttre Jl tl!lhá 1t servtcu
H annos; que a gerencia do London, ~M'l ~b:igm 
teUd fll-ioàarlOI I eoo\l)tlltOlo DO! tetmoo Ql.t~ pro 
pêe, lbel!l db, como disse ao eml)rogado eaiamuado 
Ferreira.. qu4 depositará em Juizo &i! im:portancta.s que 
l!lfttett• tltvtl!U; o qu• tot-Çatta . tu-ncctonarlot ~& um 
trabalho demotado "é dt'!~pênttlo~o de levantamêntot ad.: 
verUado que uma demanda J, ·, trfttll ~éMtá aurat· 
iO annga; que segundo corre, o :Saneo se di90I a pro
ceder da mesrria maneira 00«1 oli fun~ollariot de t.uaa 
tltlltel no 1\io dê .tanéli'O. ' ~tullla. l-otte AlóS"l'e, 
Recit.e e Bahia; que r I ' ' '1 I flêló qlle õ reclitman
tê , o tuneelbl'làlismo do Bafleo •lá dtspoato a re
cu!lar a ftl! perua JnJutt que . • )be.s quer dar. :Dali\ a 
auaantltk do latnado I 1 ' .1 Londón SouUl A'M-
rlca Llft., n tot el propor e rêalisar a co"tt\-
1 '" " . ~rn tê8Uidi1 1)1 1 ou ll Juilta delibénr, atten

tJendo a qUe o funcCIOO lO • r · ' l llt'atat.Uia a tua 
estabilidade "defde qu conte , ou mal• •nnN de 
~e\'Vt~ r· tldó' ao rr.l mo tàbeleêitnel\to• (Ârtt&o 
8t do l)Mr~tb n. 5'4 de t de setembro · 1934>.; tl-
tendendo a que o tf"> .1rl que jâ r a sua esta-
blttdade · 1rarta I"· , anl· h· ·1 nuMtn-o 62 
• · 5 d'e jUl'lhO t t\1: '· · o · " • •tb \'éaf!étl~rt(Jo 
pela disposiclo ; • fO 1 ultima I ~ando 
,. iglu o prato • • 10 · mo l)flra a 1tab h· I a.penn!! 
AltUélle ' 11 r ' I 11 nnd~ 11" ,, . 18m' .a 
gat!lnt1a por 011 1 i:la 1 glslacl'io ji "en 1 1 1 vigent .; , ,.., 
tendendo n que o banca rio Fau to Sant1 1 T ll!Q _uótáYi.l 
Mf'ctf ~· " to annM de ilêfvit'"b 110 t '' ' l ~lt aa1\k· or 
~outtl ~mcrf~a LU1 pot!l Unht 1 r • tdad11 
~f'aftUifll p~lô rertlto 1 89 do 1' 1 n J$.J 1 1 

1·2 d~ • t~n'lbt-o f ' , ' , 1•1 que nlo po·ae 
Mn~tldl!"'r· tr.'Otf'VO jU@I ' ,. o I · • a lU dtt-
~nsa, o eomn o Cft'lé de facto 1 teou "'il() t~l 
1M'Of.lrtl\t'l~t1U! a ttqtUt!aeKo d um , t !'l.lf!fo 
ele tfnlt <i!«tltb~t~ftneftto" bRt'h~utos 1 1 Jn~tt~~~ 

~ 1 OrtlfoM r ' I· · • n rten o a Q'li1! 
til<\ r jU~ttl' · ttlr Q\lé · lill'i,.l~~,M\\fllbt; 1 
rnM1tU!o-...: · · m · , ' Mm~tst!'l!lf) tb-
das as vantall'E'nt MMn'lêl"clfa · d~ ~liefltt!a e ltl d~ 
mAtel"ia~ lndl!ltJflh&t< 11n · oommert'f~ e ~~~as-
41tm, al)ênáB . ~ónrtlllbflfdad4 dêéOffltlth 1'1 tiOft• 
tt'a~tôs "" ft'llht~lbo torMIIItn!t ~nm @lêUt. ron~tb,, •• 
rfo8~ ettf'nd4>ndt'l a au.- t ,, ·I aHII"tii!O no i 
t.t~m cau!ln~ .flt~ta!l dP dMJ'Iido M lmfJutablA!II t11 , · -
jR_,nr nl ~tl'IPnAjl 111 m;11m0. ·· eua"hdo el lt~!tn!cfl) d"!'hn 
~f'r etltn1"t~l1n Jit.,.11tfet1'fl~ttt • do ·"'~to "! nor t.l'flf.O I'Uàn· 
i!o •l TI'Afton ntl tr~ ·~êfo ~Mftt>1'1111'tll ' MY'Il't' at ~b~t>f'l'l 
el ltnMrtA df' tos tl• tll'lr'l'fo~t\Mf>nt a 1M tf\1'1' 
MtMIIl~ntt' ltebla 1 t~l P'~MMtM,flltltrt c1l t'I"'Rinl-
bfnn. y llrf~>mfl.- a l'PIIIirntml' ll1 flhtf'l'O" rDêt~Hb lml\"n' 1'!~1 Ttlll'llltft. n""""'· l r I • \'liiR. 14!'í' • tlllltllV• Pl'fll 

~Mll. ""'" """"'W~'ff!ll!t> !'tlfl"""'·"'""' n · l'lf & .1'1,,,., 4Wil',.tMI T.M ., ttfN'tlt..•l'l'l' "1'1 'T'?Ii!l .,._.,.tf••?l 
t~f Q,..,,," a "'.,.tt-11 Utll .. a Na,_,,.,., , n ~e111W~IIIfl'" 
tt'l ... ,.,tl'l" Y:'Ut1n '1'11111 _.,11~ fftVII'I'fl1111 · l"l'll'l'l D tfl!'lllWIII 
ef'tt1'9t,.,tn P pup \'111111'i"MIIf1ft1 l'lt'l """*llfllln 
'l'f\fll'lttfll "r AAI'l•fiN'I tMtnl't>"tflll 11< l'ltti>T!b 1f'IU ~f~) 
l!lrt a l!rlftt "'~"" !'I ~ 1 ' ~ ~"~''tn'l\1-o 8A H-I~ R 
Jllttl fll.tfMU\"11 l'flll"'ntMfto ê .. ' do nro l .;, 
,dn!ll sofl'N! o "\J • ol'. ,~ t!'fTI aotlt ' 1 H! l~l' Mn!tortn 
'Ntlf!tl 1f'IJII flt h'\'êl'l tlli'l 11 , I ' 'HZ I 
@tlVII. ~f.!n'11'1, YIIVr~' 11 !)"tl!!l'&Yite !lt!t" tmê 1f~ 
sfgnada pelo Pre«fdetllte e demais membroe da .Junta 
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f.ioa encerrada. (assfanad&). Waldem'ar Le-.o, Jos6 
Joaquim de Oliveira, Alberto Rebouou". Nada mata 
consLava que se referisse ao processo aubmettldo a jul
gamento em a audiencia ext.raordinaria da Junta. de 
ConcUtaolo e Julgamento do Municipio de Santos reali
zada em 23 de outubro de 1936, de cujo liVl'o de 
.Actu exotrahi a PreliBnte certldAo que vae em tudo con
forrr.'e ao seu original, e que afllrmo dou a fé do meu 
.compromisso. Santos, 27 de outubro de f936. Eu, Fran
CISCO de Souza e Silva, Secretar1o; e~orevi e sUbscrevo. 
- FraftCÜco ele Sou:~a e Silva. 

·(Todas as folhlt8 acham-se devidamente aeltadas 
com t•ooo Federal e $200 Eduoaclio e Saude, estando 
as estampilhas inutilizadas como segue: - Santos, 
27 de outubro de 1936. Junta de Conclliaolo e Julga
mento do Munlclpio de Santos. - Francilco de Sousa 
fi Silva. - 27 .10.1936". 

Realmente, á esta a solução; a Justfoa do trabalho. 

O SR. Aamua RocHA- A questlo ' relativa ao tempo 
· ás c~mdio6ea doa trabalhadores. Saber se ·elles pod~m, ou 
ão, esperar. · 

O SR. ALBERTO SUREK- Mas ha o recureo ao Conselho 
JCional tio Trabalho. 

Ó SR. ARTHva ROCHA - P6de ter que pnhem a questão, 
1as daqui a quatro ou cinco annos. 

O Sa. FRANmsco Mol!ftA - Depois de baverem Daorl'ido 
lo fome... · 

O SR. ALBERTO SUREK- Se Jll existisse a Justiça dó 
t•abalho, o prazo seria menor. 

O Sa. Aamva RoeRA - Entlo nós, trabalhadores, deve
mos eolicitar seJa logo posta em plenarlo a JuatJca do traba
lho e, em seguida, approvada, para ver se aHim 01 trabalha ... 
dores terlio mais segurança do que a que tem. 

O \sR. ALBERTO SUREK - Retomo, Sr. Presidente, o 
curso das minhas eonsideraoões. 

a) allesou mall o Bank of London tllerttlmld&de de parte, 
dlaendo que contra o Brltish Bank, em Uquidaçlo, ~ que de
V!!rla ser dirigida a reclamaçllo: 

b) de inoompetencla da Junta para tomar oonhecimentc> 
do facto, a qual assim u fazendo exorbitou de IIUU tuncções e 
decidiu com violação expressa de direito; 

c) discutiu o aspecto Jurldico da questlio em bases mo
vedloaa tentando provar que ao reclamante nlo assistia direito 
alrum. 

Querem saber os S.ra. Deputados o deepacho do Sr. Mi
nbtro do Trabalho'.... S. Ex. illdeierju...o..uquerimentu a 
ordenou que a senf&Jla& .t.ase eteeutada na Justiça Federal de 
SAO Pfttr,'O qtm J'&li eiifãtazentto. Quer- dfzer que !:!. Ex. 
aPQ~:Avou e achou ponderaveis as razões da Junta de Conci
liacAo de Santos, conforme publicação no "Diario Official" da 
22 de Janeiro do corrente anno. E apezar de estarem soffrendo 
uma execução de sentença os banqueiros lnglezes escarnecem 
de aeus velhos ~idores, dizendo-lhes: A indemnlzaçio a que 
voeas tem direito está a sua disposloão, mas apreasem-liP. em 
ree~bel-a. porque no dia 27 deste mez iremos fechar o Banco 
c depositaremos o dinheiro em juizo. 

Devo dar uma pequena explicaoão: os tnrlezea ameaçam 
depositar em juizo as lmportanclaa de que devem lndemnisal' 
os empregad01; no emtanto, elles transferiram summariamen~ 
te, para as contas do London Bank, as importancias dos clien
tes que lá não foram receber. 

Ou vocee recebem já ou mate tarde nada receberão; -
eeta ' a ameaca sarouUca dos lnslezea lnsufiados p'l: teU4 
advopdos que se dizem brasileiros. 

Permittime descrever aqui um quadro, e para, assltll ... 
temoe o prazer de convidar-voe. 

Estamos numa luxuosa sala de ampt~~os Janellas raegadu 
por onde penetra o ar, a luz solar e, como que pleonastica.mente, 
pendem custosos lustres onde estio affixado. brtlbantee "pla
foniers"; perto das secretarias, ventiladores electrieos. Mo
biliari06 a ultimo estylo sobre verdadelroe tapetes perill· 
Ouve-se a vós de um inglez enfatuado e couvenclclo de sua 
wperiorldade sobre nós <lutros que nlio somos d.a ilhas. -
Entre, diz elle a um. modest<l funcoionarlo que acaba da eer 
dlepensado. Então, quer receber a sua lndemaizaoto' E' me
lhor, e vo.cê faz bem em recebei-a. 

Murmura· o funcclonario que se dedicou, por mais de 20 
ap.nos, a um servioo exhaustivo, entrando diariamente u 9 

horas da manhl e aablndo '' I l/1 Gil e b•ra• da tard• • ._ 
a nec'essidacle, a miserla o obrii&ID a proceder desta fotnia. 
.VeJamos ·o dialogo breve que se trava: , 

. O inq~s: o seu dinheiro estA 4 sua dieposl~lo. 
O empr;gado: E as minhas ferias nlo serlo paga! tam

bemf 
O ingl11 : Bem I. • • você faltou diversos dias por d')EilO& ~ 

ainda q11er !~las? ••• 
O ~. CAn' FILHo.- Quero Interromper a desctioaló 

desta soeR& para metter •hl ma11 uma personalld~de - o~ Bl· 
Dlaterlo do. Trabalho, para ver o QUt elle diz. 

O SR. ALBERTO SUREK -:: 
O t~mpreghdo: Mas, tenho ou nl.o tenho direito! , . . '., 
O ingiAJ: Sim, direito tem r,ela lei; mu não devia r~l .... 

mar porque vq eateve doente ••• 
O emprlgado: Mas, paga-me as fl§rias ou niof 
O ingles: 'vamos ver, pUBe aqui amanhã e depois dii'êf .. 
Senhores ""f>eputados, é preolso retratarmos aqui, tlel· 

meate, a vida desses nobres trabalhadores em Bancos, ou,ll 
exlatenoia ~o o mundo julga ser faustosa quando elles vi
vem "a mllerja dourada". O facto e o dialogo que reprodli· 
ziAl06 velo ter ao nosso oonheciQ')ento e é a expresslo da t'él
fir!al!e viva. 

O SR~ MOTTA LtMA- Onde houver brasileiros trabalhando, 
que se ponha um consul brasileiro. 

·O SR. ALBERTO SUREK- No dia seguipte, apoz rctu.W, 
esse lnglez responde novamente, ao modesto t\Jnootonarlo éol~ 
co1'Ciando com o seu pedido. 

PeDiaes que era UD;la importuola vultoea t Nlo, utná 
lJinharia de poucas centenas de mil r'is, esta meema obtida 
pela intervenolio, em tempo, do 8yndlcaf.o de Clauel ••• 

Vejamos um outro quadro: E' um !uncclonarlo que dil• 
penaado e tendo recusado a indemnlzaçAo que anterlormol'ltfl 
lobe fora proposta pelo Banco, se vê na contingencia, pr-emido 
por uma sltuaolo economlca a voltar e aooeltar a imp:mnncl!\ 
que, alguns mezes atraa não lhe convinha. 

Comparece, humilde, cabisbaixo, envergonhado, t'O~ó 
quem vae pedir uma esmJin e retira dae mloa do lngtes o r. .. 
tidlco recibo para assignar. Sorri o lnglez rteumatlco, vtotO. 
rioso:-Ohl a lei neste Pai1 ett' sempre comnoacol E o brt-
8ileiro retira-se, ainda mais envergonhado porque tem o "ft'
timento do brio, da honra, da dignidade nacional. E' o labeu 
que o fere em cheio .••• mas o labeu"não foi atirado ao &rn• 
pr.egado. O Insulto foi cuspido á nossa brasilidade, por ..,_r,ea ' 
erlmlnosos contumazes, esses useiros e vezeiros em transtreoo 
di r as nol!6as leis com o auxilio de mãos brasileiros. E -t'IIO 
hn~erá um brasileiro digno que reaja á altura contl'9 és8e& 
a1lventicioa do EtUt-End de Londru' ReagU', como! Se dlrel1.9ê 
patrimoniaes sAo tão vilmente menosprezados sem uma !OtCI 
coercitiva, quem se at.raverá a deter a fnsolencid AI noUáe 
~utoridades Qabem, para o nosso decoro, amparar a c&!l!!a doa 
nrssos irmlos; causa Justa, logica e racional que nlo póde ser 
Pacrfficada sob pena de vermos a derrocada doe nossos cOII• 
lumes; - a derrocada da nossa dignidade nacional. 
~ Ouviu este recinto do nobre Deputado .Paulista o julto 
corrente que elle nlo acredita e que nenhum de nós quer acre
ditar, que nenhum de nós pode acreditar, mas que se proJlala 
e que se falia abertamente: A questlo do Brltish Bank nã~ ie 
rr.eolverll porque houve interferencla da Embaixada :nglezl1. 

O Juizo é forte e pesado de m~lt. mae admittamos, c6rrló 
devemos admiltir como nlo seja a expressAo da verdadé; .... 
na massa proJetaria elle foi atirado, germinou, cresce1.1 e tooo~ 
mou vulto e dlfricilmente será extirpado se os factos não moe• 
trr&rem o contrario E sabeie Sra. Deputados o que é 1 vç) do 
povo, a vo3: populi? ••• Um supremo appelo fa.oo a esta Càsa. 

Duranf.e a ruerra que fomos obrigados a 111ustentar contri 
o diot.ador do Paraguay, em Urugua.rana, 14 na fronteira, acbtl• 
va-se o velbo Imperador D. Pedro ti e 14 foi Ler o 1e etHlo 
.Embaixador Ingtez 'P&ra apresentar-lhe as suas credenólatl!, 
e em nome de sua mage.stade a Rainha Victoria dar-lhe tôdaa 
a111 eatlsfaQões, pela declslio da celebre questão conhecl4a bt~lo 
nome Chrl&titJ. Uma outra vez e j4 em plena' RepubUca o lnt• 
pertaJ Pavilhllo Inglez foi arriado para dar losar a sua subetf• 
tulolo pela nossa rtorlosa bandeira auriverde na Dha da 'trtn
dade. Pois bem Srs. Deputados, factoe como estes nio mal1 
ee reproduzirão •m nossa llfttorla' 
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I vot\rám~ C! ólbÔs pllrn n PIU!IIihJo e num brâció ::nu!io!a 
la1ldemos o no&~o prole~lo: quu os JlO~so~:~,allCIItràea nlo serlio 
m~!f..dianol:l do que nós na. de~ésa de noisà honra· achtnca-

0 sao~ qUI) eilllà em npssas veiàs nio p~t1nlttir4 que 
poe detenh-amos no camJnho do civ,ismo. 

.J>toe!gart)os a rótá que• nos foi mostrada em Uruguayana 
I fia.. 1'rfi:ldad• e repillamqs o invasar,· obrigandO..O a rtspei
W ~~ noasas leis, netta qne•tlo 44 Brltish :aank afilh de 
de tllb tl'ipudi~m elles, inllezes sobre o eel)eotro de nossa 
iALi'lã.J . ', 

lncur101 M Ld de SIQUft.itac& 

Promettemne no inicio de rioaao disourao provar q11e ól 
~irltente• do "Bank . of London~. por si ou. oo~ó · prepostos 
de t•tc.Utos eetavam incursos na lei de seauranoa e vamos 
denuttctat-oa desta tribuna. . 

t)fz O art. {4 da Lei 11. 38 de 4 ·do lbrll dê f935, "IúCI• 
lat- o odfo entr; as classes $Ooiaes" e o art.. f5, · "lnst
t~ as classes naclonaes á luta pela violétloll"·. 

R o que estão fazendo os. lnglezes, senão provocar, por 
•euA gestos, :por seus actos attentorios áfi Leis, senão .lanoàr 
jas Clàsses trabalbndoras o .descontentamento, a desconfianoa 
nn eftlclencla da& lei!!, suscitando .o etplodir das revolta!!. Cóm 
arueáeu do subversll.o á ordem publica? E' mlstér conhecer 
a p&ycologia du maseae parà se cherar a êllàs conclus15eg, e 
etta casa, ·composta de Homens superiores nlo poderá netAt 
la consequencia do que ad'lrh•á, mais tarde; O individuo que 
\tê seu direito menOipraz•do, . e mal airtpara~o, tornar..:se-1\ 
fatalmenlé, .& homem mata paeato, ealrrto, e morigerado etn 
ultl iér r&vôltadó, clamando constantemettte por justtca. 

Os advondo.s ·do 1WU. b-London, no seu pf!dldo •o. .sr. 
Jfintstro dCl Tl'abaTho p 1t'\r0el!~. do proe~dlf dl J'úfttfr 
dê OoclllaQ!o de Santos apresentaram lumln,oêos p&reeeres, ctus 
co~t'étn lmpr•Mos, dos Juristas Ministros Ph·és e Albuwe;sye 
• 1'. Levl C&l'Dbiro em suatentaclo de Bull'll t!IMI'f' . .,tl!'llft~ 
o 1'. Ml~~raballtntlâo'tomOu em ~onsldêração el!4os 
par•oew_ dos eMiuezm.!R ""nmnens d"El nóJIO le~lis" 1Utl'tdtt!'áll 

!«K HõOnhetet' rázlio' aos Banqueiros? BlrnptestnenUI porque 
81!18 p~~oeres nllo foraM dados senão étn res~Osta á per .. 
nt" rort ... l!!glls!JU Qellés ~ o;wabtón"' ou• dê• 

-.erlam stor mençiD'IIIDJ. '"Pa~ t qut.' ~ uma dee. 
erlt)cllo dos fa6Los reaee e nAo' desvirtua os eQmo o foram as 
Pflrruntas que· pelos baMalllos fossem· lrl«idas a esses se
nhol'es lhes •erlam responi.11da~ ravora,:elmMle. 

O SR. Mouts DE ANDRADE- A tc5se· ropostto, devo lem
brar o. V. Ex. e 4 Camarâ q11e as rr ~~ 'lfl"'~~lillf&..waiJIII.::J.!!!!=-
vo~JAdos .du Lm:Lf1on _..m c.1J:!C ~· _, r ndo o nolllil 
prÍnclpal, .O ponÍ .ctl.ICIBI da ' Qjjppt§6. u àêaf: 
aentaes, que rE'~olvlatn _gt1-4>__st~es conneus_ .e. n o JL .Ut'lDria 
~tuestâo ern-Jttlzo, , •. •iiniiO tttle ·os pllreoeres dados pelos 
a3.~btes jt1r?~s, pareceres perfejtamente juridieos, por 
e~'i: ~!oa~!~fPQ de mo_do llll1nU. troea. qu' defen,.m~ 
r:m__ aÜitenr:io ;tiânt~ ~ 1fue'lfo:.mpreuJ dorltlsb an 

O sn. ALBIRTO SUREK -:.Multo bem 

b) si estA em ~t~l\· o Decreto n. f9.-ea& de 18 de .Ja• 
bélt'O de i'93i, que r~lameotou o art. 5.• do Decreto nu
mero {9.479, de f2 de sétembro de i930. . 

c) Em caso affirmativo, se foram ou se estio sendo eUDl• 
ilrfdas as disposicões do art. ,. desse Decreto que rezam:: 
Ar~. ,. - A liquidação se procederá, na sua ~rimeira pbase. 
eob ' direcolo do delegado' do Governo, auxlhado pelo dtre .. 
ctotlO ou a administradores do estabelecimento a liquidar: 

4) Nol·temos de ~ragJ"apbo unloo desse mesmo artigo. 
em quem reoabiU a escolha do Sr. Ministro da Fazenda !Para 
ó 16aar de&ae delegado; 

' I 

~ 
Se foratn ou estio ·sendo cumpridas as demal4 dis-

Wl 11 referentes ao eltado Decreto em seu artigo 5.• até. 
finá •. 

Jwti(icaçiJo 
I 

Justttlca-se o presente requerimento pelo facto do ~rl• 
ti'-h ~ank. of South , America Ltd., que todos nós sabemoe ter 
éliio encampado pelo Bank of London, allesar ·que decretou 
t •ua dinoluçll.o, entretanto em liquidaolo voluntaria, para o 
tiro especial de furtar-se ao pagamento das indemnizaoões 
aos ieus tuncoionarios e a solver os seus compromissos pe
rabie a Fazenda Nacional. 

c) Bank, of London, novo pr.oprietario do Britisb, nlÕ tem 
uead~ a correcção desejada e habitual em seu pahs, no que 
Ot)l'h~êrne o respeito ás leis, pelo que se faz . mistér uma ~!aca
lli&çllo rigorosa em torno deSBe caso, afim de -se poder -aqut
l"tar atê onde irão os prejulzos deoorrentee da encampaoão. 
com a rotulo de llquidaollo, não só no interesse do Fisco como 
dos émpl"egados do ex-British Bank". 
· Bt~ Pl"é•ideDUI, concluindo estas minhas palavras em de
t•& dba bancarfos envio i Mesa um requerimento soltoitacdo 
lnf6~to3es ao Sr. Ministro da Fazenda.. · 

liA tempo, o nosso ex-collega, j4 fallecido, Sr. Adalberto 
Camarro. teve opportunldade de apresentar um requerimento 
a6 8r. Ministro da Fazenda, pedindo determinados eaelareci
mantos, mas, infelizmente, até hoje, n!o veio resposta. • 
eabeMoa que aquelle eollega desappareoeu em Junho do nnno 
pplt,ado. 

tlb1i1o se vê, a repre&entação classista lançou mio de to
dós 01 ~lementos, tomou todas as iniciativas em defesa desses 
hUMIIr!(!- émpregados, para que a legisla()(o trabalhista fosse 
tell'tlei!.nrla, para o bem dé todoe os trabalhadores " .para o hem 
do BraRil. (,l/uito bem: muito bem. Palma~. O oraâor 4 curn~ 
t)rimentado) • 

8 ' lld& C CI14 CIO 3 dbliiWISS&O dê Ubll§titülÇIIÕ 
e Justiça o l!egun.te 

REQUERIMENTO 

N.·U- 1.937 

1\ecr -3mos. ouvido o plenaric telegraphe a 
h\ara ao B l\llnietro d.1- Gt,er·ra, manifestando a 
têr~ue com e os represt>nlt.ntes do Povo Bras· ro, oorn as
aen~ ·nesta c a ·legislativa, aguardam sua r ut;ão soo1·s a 
tnsorfpo,ão 'lOS sport!vo:: t>,;ame" de admi o, dos candtda-
loll oon•tribuinte á mal ricul':t no Collegio i ta r desta C.tpi• 
tAl, e. nllo t&dos, elo mPno9 dnquelles c Idade limite ma-
:tlmo para a dita nis::.ão ne~>UI anno ltrapassada. 

&lUa das Sesste da Camam do putados, Rio, 27 do 
tevtt'élro de i937. - artr.lt'll'a V a wn. · 

E no entanto eotn tlàl'eceres, previamente de perRuntae 
truneadas e alélvoRas qutzeram se prevalecer oe banqueiros 
Üiilei!Oll, l'lfiO para dem~trar 11 sua ràtlo, porQUe elles Sllhem, 
iJerfeltamAnte .. ~e 6 nllc. têm, mas pata ahu'norizar os pobres 
êMl)rêgados, ~~10 pretendemoe ter a petUlllncia de nos con
trapor aos prêclaroa Srs. Pires e Albuquerque e Levi Càr-
13tstro, queremo• porArri eonRtlitar que a exportaQ!o feita a SS. 
l:xas. nlio á bem a e~ressllo da verdade e as respostas dalju uti(i 
o fot·am tlo eómente em Yil'tude das queatGes formuladas. 

Adm~tamoe - oO!lm' admittlrrl!os QUe o !rltlsh ~anti estA De ordf'm do Sr. Mit~ o dr Gu.erra, até agora s6 &e 

JOUit:fan . ll:ssa liquldaolo, ·eetll obdecendo aos dilll)osltlvQs Mdet'arp l~.s~r~ver nu~ .. ~;oo:a do_ adm1ssdo ~o. CollPgio Mtll-
ll Dêot:' i9.634 que exige a fisoalttaolo do Mlntsterlo da t.' dest.a vt.pttal ~s . .tn o uos dos offlctac3 de no~Has 
Uenda. Ou essé becreto estd. ri!VOg4dO? oi'Oàll armadas. Expl:r H' e; J)l'efel·Pnel~. nll!'ndendo-se 

AOS tnOliVOl da fltndnC I) rlRQllt'l CdU('Q0d8riO modPlftro 1\fas, 
~ortanto, .Sr. Presidente, eu venho soUoUar esse esol.._ •ttur.do ltlformacões tlNiig:as. r só o ColJP~io tem Jola

reoimento de 'V •. ~; réquet'ebdo . as il'lfOMtta03ei U!'Kentiisl- . ç ~ para ma •<~r nu r . ., , dP alumrQs. orno sua• rendas care
inll.B, qué déverlo eh'ãtàr com tfraéúola· cobetAttw do meu J)6- 44m d6 ser, rétor as. ~ndn mats aeo lbavel. portanto que 
dtdO que tive 4 hom·a· de apresentar a.. V. Ex~ nos segUinteS Oil'tnfLttr. a n1a cuia d ·• eandidlltos t.ribuinUis hahlllta .. 
termoâ: . . ' I aos rlb& iHdiRp saveis e:tpme!l, Aerresee da que ent.re os-

Venho II~Hcltar .de . '\7, tt. a ff6eza,'dé' p1dtr ao Ezmo. eét oa~tda contribuintr!, alrun' e~lste qiie. se nlo ro-
Sr. Ministro da iuenda que ltltórme com a nialthna urgenof.,, dtn adn'liL os. M$UI &llno. ultrapa,sarlo a de lenl p:~ra 
p aeluinte: "' ·. · . . · lntcti~A· o Collt gfo Ju!'tlllsfmo. portanto, pelo mitnos 

a) Se t•tnll.quelle Ministerio, ou as ~oe.• cfette• dê• P,!ti é81 o Sr. Mlnistr·o da Guerra baixasse permlnll~ 
t;~etltientes, conhêõtmentoe da decretação: lltrutdaolo volun..; .mmAd ta, visto que o imc:o dos enJl;les de adm o est4 f!-
tlrlà do BriW=ll Sank of South America itl. :.. ~ádO ra 5 do tn~roo entranle. 
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terreno da vlolencia, si perversa e injustificada, sou capa& 
muit.o mais. 

Esta entrevista, Sr. Presidente, quero que a Camara a 
co tcr,;a e seJa sua publicaclio facilitada nos Jornaes. 

O Sr. PreGichnate - Lembro ao nobre Deputado que, no 
cor · do8 debates, deve sempre ser. usnda linguagem elev.da 
.s re eilosa para com os representantes dos poderes pu 
lllicos E' o que determina o Reaimenlo. 

O 'R, ADALBER'rO CORRtl:A - Sr. Presidente, cl 
faze1• n ur n V. Ex. que usei de expressões parlamenla 

Nu .reLiro nenhum dos termos que proferi. 
O ~Figueiredo Rodrigues (Pela ordenl) - Sr; esl-

denle, c ando ao meu conhecimento quo serlio boj fei-
tas na i t·cnsa e na Asesmbléa Legislátiva do Cear , ho-
menagens 'vicas pela data do centenario do nascim lo do 
Consclheir~ ntonio Joaquim Rodrigues Junior, eu . queria 
a V. Ex. o consultasse á Casa si permittia que da neta 
dos nossos t bolos, constasse que a Camara dos , ' s. Depu
tados so nss iava a essas mnr,ifestacõos, tcl raphando 
V. Ex. em 1 110 da Mesa ao Pro:)Sidente da A eml>léa do 
Eslndo e leva assim ao conhecimento do po de minha 
Lerr~ esta sin a e justa homenarem. 

Parente do 'Ilustre ceare11se, parece a incipio, quo 
não me devia ca r esLa iniciativa. Mas, IH'e t•o tazcl-a em 
meu Pl'Oprio 110 porque melhor do que n · guem, conheco 
n histeria deste re cldadlio, que passou Jela vida poli-
tica do Jlaiz, deix o aos cearenses um c mplo immort·e-
douro de probidad do austera dhtnidatl no exercício do 
mandado politico q exerceu durante pe o de :JO annos na 
Camara dos Deputa ·da MonnL·chia. 

Julgarão talvez ~nuo, o tom do rgulhosa satisfnt;ão 
com que relemiJro a a Casa a vida , um dos meus nnt• ni 
pusados que tiveram ssento no pa monto nacional. 

O Sa. FBI\NANDBB 'J'AVdnA - ' ata-!>c de unlcJl ss 
que .hom·a nil.o só a V • . lf.x.. como terra em quo 1 !l 
(MUltO bem.) I 

. O SR. l•'IGUI<:InED!iODRIG <..S - E' da c 
tão das virtudes civicas nosso maJot·es e o d 
desillustrar o nome que seja s honr.n1· qu ws ,. 
forca moral para resistir ' u lln yezcs a e3la ,.,_..u. co 
modismo, de silenoiosa l'csllna o que torna os paria cnt 
n victima constank! das cf\li s mordazea e injnslaH, q 
ouvimos todo.s os dias. 

Por isto, nil.o é descabi relembrar a vida de um ce 
rcnso illustre, nobre e patr quo mnntcvo durante loda 
sua existencia a dignidad ' '' ntLitudcs que lhe merec 
através dos mais violento cOJibates na imprensa e na tr 
buna, o respeito dos pro ios nCversarios e a venerntüo d 
seus concidadãos. 

C:hefc do Partido I oral, o Conselheiro Rodrigurs J 
nior continuou as trarl' õcs dos Bfandes dirigentes d'aqucl 
nggremiaciio no Ceará ncs como ps Senadores Alencar e 
primeiro Paula Pessô 

Quando o sen c~,ligio politJlo de chefe, culminou 
)lonlo de fazer elcg 3 l::cnadoJ•esJ Impcrio, desistiu 
candidatar-se, indic do 3 corroligi rios que honraram 
Camara vitalicia o orno do Ceará, es como os Senador 
Paula Pessôa, o r- inrnle criminalis Castro Carreira, n 
tavcl financista d Imperio, Viriato de Medeirot, engenhci 
illustre e chefe uma estirpe que h_,ra a nossa terra. 

Nil.o foi est o unico traco de desinttJresse o clevatüo 
vistas que ass alou a vida publica da. Rodrigues Juni 
que comprehen a politica collo!!ando o interesse collecti 
uchna do• inrli . unes. (}'Ue possua ns virtules civicas como 
definia Monte uiPlt, tinha em mais allo l'ráo o espirit.o 
democracia c da Justiça de que deu os 1• m i assignalad 
prol'ns em das ns posic~es que occupouJ quer no pari 
mcnto, que como Ministro do Imperio na 1'' ta da. UuciT 

Foi o imriro em sua. terra a organizar' uma associar: 
l!bolicionis em 1875, e quando proclama~ a 1\Ppubli , 
embora n pleiteasse mais cargos elcctivos' Jll'cstigiou 
Ol'ientou primeiro partido operaria talvez m> nra. ·1, 1 
%endo el er em 1890 ao Congresso estadual - o p 1mei 

nte dessa classe. 
Deputado do Cearã, e acatado chefe p 

quem z com os representantes :piauhyenses o 
limite entre as duas províncias v1zinhas, no · co pr 
vello o ambas ora cedido ao Piauhy um por dEf n • q 
lhe f Lava, recebendo o Cear:\ em troca, u recho ter 
irri da por um rio perenne. 

lorrendo em f90-i, nlio tinha mais adv . 
orne venerado por todos, e consagrado p 

s o combateram, pois qae todos lhe reconh 
es politÜ!as e privadas de um eldadlio qu 

r'xcmplo aos políticos de todos os tempos. 

O Sr. Arthur Rocha (lA' o s~gulnte diBcurso) - Sr. Pre· 
sidentc, Srs. Deputados: Antes de iniciar o meu discurso, d• 
duns coisas tenho necNsidade: 1", dar uma expllcaçlio á Cn· 
mara, dos motivos que me fizeram c qua me obrigaram a su· 
blr a esta tribuna; 

2", appellar para os sentimentos 1,e nobreza, de dlgnida· 
de, e de patriotismo dos meus nobres collegas, pn1·a que ouçam 
as minhas palanas com a devida altenclio, o queiram per
doar a minha impertinencia, ao tratar de um a&~umplo, nG 
vet de algucm, do .sómenos importancin, mas o. nosso Yer, 
e posso mesmo antecipar, no vct• dos meus collegas de reprc
sentnciio classista, de lmportancia capital para uma grande 
parto dos trab:llhadores nacionaes. 

Subo a e.sta tribuna, Sr. Pr·csidente, o Srs. Deputados, 
porq_uc se me confrange o coraçlio e .sou impeloldo por um 
impernlivo de minha consciencia, que me ni\o p~rwitte c:tlar 
os nobres sentimentos do tl'abalhndor, mas <io llom0m livre 
e não n!:orrentado ainda ás pelas do eapita lismo estrangeiro, 
o qual r,om suns fauces Ncnnonradas, pretende déY\lrar-nos, 
nbsorvendo todas as nossas energias slis, para tlcpol!l, rin· 
do-se da nossa incpcla, da nossa incuria, arrnsta:--nos apó! 
,~;eu carl'o triump.hal, pelas l'Uas da Cily, quaes e "<"ravos in· 
colas de uma colonla sua. 

Não pensem o.s meus nobres col~gas que, com estas pa
lanns P..stou eondemnando a applicaçüo ele enpitaeJ es'ran• 
geiros em no;so Pniz. Absolutamente não eou contra. O ca
pital erp.igra pnra o.s lagares em que encontra a melhor fonte 
de compP.nsação. Se o capital eshangeiro vciu l'ara o Brn.sll, 
n:lo foi por sympathia parn com nós outroo, ou levado pela 
bclleza o uberdado de nMsa terras. Foi, sim. porque nqui 
C'ncontrou baseCJ so!idas de lucro , no lndo de garantias firm:l~ 
e rcaes. 

O SR. DtNIZ JUNlOR- Em ahmns casos V. Ex. pode até 
dizer: porque não encontrou poUeia. 

O SR. AR'l'HUn ROCHA -.'V, Ex. tem rnzão. 
O Sn. DINIZ JuNIOR - Aqui ha capital e Clll>ital. Hn b 

elemento propulsor dn cOOnClmin - canital css~nclal, funda· 
mental; c ha o elemento oue aqui se installa. inellusive Para 
viv!lr a custa desse caoitnl. 

O SR. ARTHUR ROCHA - E' o caso do British Bank, 
o SR. DINIZ JuNioh - Nn CI\S') dos bancos estrnnBeiro,a 

nlio ha. mesmo, senl\o quo ilistlng•tir a unira h)'pothe!'!e em 
que esU'Io enquadrados. Não ba capital, mas anous m!lcbinll.l 
de sucoflo, levando daqui o producto do nossas economias .... 

O SR. ARTHUR ROCHA - Lesando a todm rs bra&l• 
Jciros. 

O SR. DINIZ JuNton- , •• aanillo que aqui. podia ser ap. 
plieado e que á aearreado narn lá. 

o SR. MOTTA LTJd'A - Com o que muita zente fica sati"' 
feita. 
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1ndicn q~ • 'le1a ~amara do~ L?eptelado.t ttbone, a tifllt,, d<~ 
grall/&caçllo es ·url, por lerv&COI ezt!Cpcionars prellndoa 
no lli!CMrso da a l convocaçifo eztraordinaria tio Pofle1' 
Legi1lativo, um m de vencimentos a c&âa u:11 dl)s 1eus 
''elpectf-voa funccio •la" 

livn, GS, 

. Indioan1o~ que a Mesa ~a mnra dos lJeputados at>onc, n 
lllulo de rratlticaciio especial, · )rvjços cxcepcionnes ,.res-
tado:~ n~ d~urso da aetunl com at;iío cxtraordinaria do Po
deL' Leltslallvo, um mez de veno •ntos a cada uru dos seus 
L'eapectivos !unceionarios, excluid or6m, tod'l c qualquo1• 
remu1~~1'1o de caracter t'ompensat 'o, 

Pnra t~ssc fim, flln~rará um 11r to de lei, dando ne-
cesgarlo eredilo nprovc1tado· o d~seon~ as dinrias - subsi-
dio dot Deputooos, corre~Jpondentes li ~· ·ida eonvoençlio eit
traerd1narla, 

Snla das ~ssões, em 10 de mnreo de Hl, - Cafd F(llt.(l. 
- Domi"f1ol ThomJisOn Flol'es Neto, - Adolpho Cc 

Vieira. - Bandeira Vaugh.an. - Jair Tova 
Smato1. - j)e~trio Xavier, - M artinh o J r< 
Ferras, - Atmrcio Torres. - Teizeirta Leit 
f1alrr'Jo, -Amaral Peizoto JunioJ', - }'anf«. nib1 

-Abel t1o1 
- Gomf!B 

Lemt~lo 

/U.tli(icaçllo 

.O Sr. Presidente - Eslli finda a leitura do cxll#fientc • 
• 

O Sr. Adalherto Corda (Pela ordem) - Sr. osidento, 
corre n versão de que, em vista de ter sido pre hont.cm à 
nult~, o porteiro da Commfsslo Naeiomtl de Rep slo ao Gom• 
rnun111mo, 8r. Antonio Mareondes, fui no I• ai o da Rui\ d~ 
!tci11Ç~o peçtir ao Chefe de• Policia, ou a qu uer dns outra:; 
uutoridadcs, que puzesse em Uberdndo es· runccionar1o. 

Não é verdade, 81'. Prllsfdcnte. Fui olicia apenas para 
mdagnr das razões que levaram o Sr, tinto Muller a com .. 
metter esse acto. 

Lá ~ncontrei o Sr, I:.n\lllo Ro c, que ni\o soube mil 
dar exphcacões sobre o nssumpto. eret at6 tarde da noite • 
l~llo nppareceu o delegado. rc~tpons cl. Jl!, at6 hoje, á hora do 
vir para a Camara, n!o lmha r bido mforma~s a res~i· 
to dos motivos da prisão do clro da Comm1ssllo Nncionnl 
de Rcpressfio no Communlsms. 

J>ela mnnbi, represent;#es da imprensa foram ao m 'U 
cscrtptorio c dei nos mr:!s~ uma cnt1·evista collebtlva qu J 
ullo foi DUblicada porq~ ll'l censura J!4t permitttu. ' 

Vou l~r essa entre v a, Sr. Presi 1enu-, afim de que poss 
acr dlntlrnttn nos jot· !o. 

A' pergunta dos · ·nailstas, si crn verdadeira a noUcia dn 
I>rislio do porteiro que !la Comltlissi!. 1 respondi o seguint' • 

E' verdade, ai~Jdn, qui'! pareça me r. lira. JnneredttnvE"I s ;. 
!'la para multa Jtr'llle que ointerjno da Justiça c o Chefe de 
l'ollcln rhrga~~<1'1 a rebaixar a tnl po:lLo a dtgnldndc d(' su ,~ 
elevadas funr~~· Para mlpt nlo ha surprezas. Suas attitu .. 
d_,s anlf'rior me faziam prever tal viol~neia, Já prendcrr rn o 
Marcondes, orlf'rfio prend(!r os outros funccionarlos. Estilol 
rom o c~ o de gue1·m nns mlios: eu me!lmo apresentei essa 
1:menda ConsUtuicAo poT'Que julguei Jndispt-nsnvct á scgu. 
rnnc:a 1 ordem, 

O n. CAFI>' FtLBO - V. Ex. ml'smo põde vir n ser pre• 
so p <'ssns nntoridadP.s, 

A convocac:ao cxtrnordlnarfa do Poder tt'gtslath·o sn. AD.\J,BERTO CORREA - E' posslvel, dennte da d . 
os funccionarlos da Cnmara dos Deputados das féria" rnl " rm ge .•. 
macs como descanso á Jnboriosa nctivida(le dns ~uas fun o . o Rn. CAPE' FlLHo - .lá temos quatro Deputados pre!os, 
Semelhante situaçio creou, para todos elles, um eon,Jttneto o Sn. Mo'l"rA LtMA - E um Sen3dor, 
obrigac;:&es privndas e publicas inesperadas e forçadaB, rE'fle o SR. AD\LBERTO CORREA- ••• que isso aconteça. 
ctindo-se através de todas 06 contingenclas pessoaes e lnclu- O Sn. Fl!IRNANDBS TA VIII\.\ - V • .E:s:. é ~lo estado d4 
sive economicas. Foram elles, portanto, sacrificados Pm~· erra .•. 
direito, sendo, pois, .tusto que se lhes compense da !orm:~. p - O SR. ADALBF.J\TO CORREA - (Lendo) - Hontorr 
-v:..Sta, o ~norffleio. A convocaello cotneçou em janeiro ui 10 td sustentei que era lmprescindivel concedt>t· ao Governo c 
c irá. provavelmente ao encontro dn sl'sslio ordtnnrin de,llalo "c~ de guerra". Quando presidia os trabalhos na Commis. 
prox1mo. 1-lerllo, assim, quatro ml:'zes elo labor continJI!, em silo c. epresslio ao Communismo offlciei no Sr. Vlcent.l> R:'to 
époel\ faUranto de oppress1\'0 yerlo. Nilo se:·l\ dem11 que, t•m no lambem do Alm1runte Dario Pnrs LPme rte Cnstro, d~ 
por quatro mczcs de esforoos e lnbutns cxeepl'io.nne :-e cc n- Gc.mP-rn s11 Antonio Coelho Netto, pedmdo n prtsllo de toda~ 
ceda nos funcctonarios da Camara dos Doput~dos , mez do as pes!lon ujas nellvidartes subvt>rslv:ss estivP8scm doeumt>n· 
vencimentos, sem quaesquer outras gratfflcaçõc os des- tndas c ta rn de todns ns pessoas su.;pPilnda!l, porque onten· 
contos As faltas dos Deputados, se nllo nlcanr::~re 0 computo dinmos que preferlvel Qllf' !Hl prend$l'í'm mesmo lnn'le'n• 
geral da verba tndlspensa,•el, servirá como' a 1ctorio para tt>.a a permiUi or um incxplicavcl sentimentalismo, n pos.;lbl· 
applicacl\o utll c conveniente a t5o elevado e. umnno obje- lulado !lo uma vn i.rrupc~o de um movimento commum~ta 
cll\'.>. Iinlendtamot quil s mnoconl.cs que toSI>em presos soffrer.:1111 

E' de!erido o seguinte com estoicismo e isfnçãc. esse passajreiro vexame, pois com 
IJrehondl'rinm fnci nte qu(' '3Ó assim o Governo noderin li· 
quldar de vez com . ct ividades de11ses maus brus.lPirt'tl C:\ 
chi'@'nll'l á su[lrema t adatl'io de ttc rllliarcm no estrnng ~irt 
contra o BI·asil. 

O SR. Mo'l"l'A LtMA N, 87- 11>37 

Po't' tnlllt'medio da Mesa, 
Sr. Ministro da Justica, info " 
l•urcio Goveia de Freitat, 

l 1 deseja. E' o caso de ser 
'fl' ' e nm, se. tcuauu)! :.o O SI\, ADALBERTO r, 

" rclati\'ns no detento fi .. 

Esse soffriment.o é que ningucm 
orteiro um esloico .•• 
n tA - Pode ter a certetn qtlc 
bons: as pesslmas auloridadM 

lretnnto comprehendel-ns e 
• l\) se está preso por cwder Jl • i!! la paulista, lendo sido 

tlebdo Mn Arncatubn - S·. P~ul ha JtJ mezes. 
h ~ motivo dessà ~ls!o, 
CJ •· ha denuneta ou r ronh·a o mesmo 

Teizeira Pinto 

Dapulado pot· São Paulo 

\l~QIJEf\11\IESTO 

N. 88- 1937 

llequelro ! Misn nue pe~a lnlorma~es urgentoa ao .r.rt~ 
nl11lro Interino ft!(Justica. sobre a.t r!1zõcs dll pr~ão do por• 
tei110 da Commi.lllão Nacional d< nepi'essoo ao Communlsmo. 
Sr. Antonio r.tll'tondl'.~ e sobtc o luanr em em;, se encontra 
o mesmo pre~. 

. Sala dJ' Sess!Jes, f! d1· marco de t 1l3T, - Adalberto CM' ... 
Í!:flllo. / · 

\ 

será. Nossas intençlies fora 
QUI' lemos não souberam 
mtúto menos exccntnl-as. 

Apesar de tudo isso nlío arrependo do que fiz nem 
do que fizemos. Voltam-se hoJe odios contra mim c meus 
amigos e auxiliares. 

Nio faz mal, eu e 4lles, meus itiarl'!l e meus amlgo!l, 
temos o estoicismo suftielent.ea para· portarmos esses ve-
xames. Dia virá em aue o Sr. Pre nlo da Repnbli<'n, 
convencido do erro auo ineide em mn · essas autoridades 
que demonstram bora a hora que nl\o o a allura dos 
cargos que occupam, ha de emendar a mii ) meu ponto de 
vis\a, aqui dcscripto, apesar de tanta vil das autori-
dades, continua de pá. Quiz o Ministro Intl' o da Justiça 
macular-me na honra. e demonstrei puollc ntc a im• 
nlensidade do sua nudacln. Faz soar os cho os agora. 
afim de dirirtr a QUAdrilha para o terreno da iolenria. 
Tenha S. Ex., porém, muito cuidado pois que, ois da. 
prestação de contas que vou fazer, já estarei em sil üo de1 
poder tomar outra altitude, Esta prestaçli& de eon é o 
meu primeiro dever. 

Nos debates parlamentares J' arranquei a mascar 
Ministro Interino ~ .Justiça; agora, passando "· P'.x. p 



O SR. ARTIIUn r.OCHA - Po:s bem. Sr. Presidcnlc, o 
cnr itnl cstranr,:l~ro não nos faz tavor alrum. Elle busca o 
.seu lucro c nqu1, encontra favoravel as suas exDansões. Nlio 
era intc!lçeo minha oecnpar n attenclo da Camara para falar 
sohrc o mesmo nssumpto, aqui jl\ debatido com larrueza de 
'V lotas, pelo noore o dist meto collega pauliatn o Sr. l>r. Car .. 
los de 1\toraes Anot•ade e pelo meu dislincto .;ollega e com
pauheiro de bancada !:Ir. Alberto Surek, ou seja sobre a ques
tão ainda não dirimida dos fnnccionnrios do Britiah Bank. 

Gomo çiassista e como trabalhador. não poderia deixar 
de ,. u· a cslo p!enario, trazer a minha solidariedade aos fun
cc:ouar;os da,J..,lcllc lJauco, impiedosamente c.3bulhados em 
seus c.iil'ciloa pelo Bank ot London, lanoando o meu proleeto 
pe.J· ctc.Jcaramcnlo manitesLado petas inalezes, no desrespeito 
us nossns leis. 

1 u ~:ia, VJNIZ JuNIOR - Ahi V. Ex. niio tem razão, Os 
es~r:mceiros, a aue V. Ex. allude. serão os me~os culpados, 

1 po:.'quc o primeiro esbulho soffrido não foi o dos funcciona
rios; foi o da lerislação paiz que não incumbe aos ost.:anael
Jos mcntcr de né. 

o E'-n. Mo'M'A Ll,MA- Incumbe ao Govc..!'no. 
o ~H. AU'l'liUl\ HOCijA - incumbe as nossas autorida

des t·azel' com que us leis sejam executadas. 
o ::;R. MoT'rA LIMA - Parece que até agora ainda estã·o 

'dormindo. 
1 o SH. AR'l'HUR ROCHA- E6peramos (!Ue este caso seja 
dentro em .breve solucionado, para nossa b<.m·a. 

I u SI\. VJNiz JUNIOR - t:onUnuo confiante uo espirilo es
clarccl~o. nccenluadameute na&iOnalisla. dn l:lt•. Ministro do 

l'fJ•abalho (tl&uitu bem), mas quero providencins quo es.tejam 
além daqucllns que constam do seu Já mnilo inleressant.e of-

1 
ficio ao Sr. Ministro da I<'nzenda1• h a po:.~cos dias publicado. 

O SR. AR'l'HUR ROCHA - l'erfeit.ament'!; tive occnsião 
de ouvir o talvez o reproduza n esta Camara, para seu conhe
cimento. 

1 O RR, DJNul JuNIOR - NaqueUe offi~io se demonstrou a 
necessidade de evilnr que · prosigr& em suas actlvidades o 
British Bank, antes que tenhn preenchido exigencias da nossa 
legislacüo, quanto á sun incorporação ao London Bank. E digo 
incort>oratão mutto propositadamente. porque se trata, mes
mo, fie incoijfl:r o nüo de_ üW.Udar. 

O f:a', . , To StoftWK ---,r' trmn perfeita ineorporaçii«<'. 
O SR. DINIZ JUNIOR - Evidentementa, quando esse otti

do pleiteia que o Banco não permaneça em nctividade, senão 
quando \Cnha preenchido ns determinl)fleo da nossa lei, estou 
comprel»cndendo quo o outro Banco, que diz se ter apossado 
do s('n espolio, fique lambem impt'dido de praticar aquellas 
11ctividadP>1 que eorrespondiam á existencia do British, por
que sei de algumas que competiam vnrticnlarmente a este, 
que não rram renli:adu pelo London Bank, 'o q_UJl, entre
tanto. n tllu'.o. ri·• l.u:.r~ as ,,,i'-'"' t~. 

O SR. AnTTTmr. - n nobre collega tem inteira 
rnz!io. 

O ~n. D1N1z JUNIOR- Basta de corlinn de fumaça. 
O f-IR. ARTHUR ROCHA- Prosigo, ~r. Presidente. 
1'\üo é necesRarlo ler l~~rgn cultnrn juridicn ou soclnl pnra 

en trr logo n ml1 f~ c.Jos banquPiros imdezcs que. com suns 
:;~M.\ttllf('~ hostis, ~>!lllio provocanl1o manifestações das classes, 
A- rujas consequencins rlc,·er!'in ser rcsponsnbillzados, até 
ml•""m'l romo incnr~oe nn lei de St'tttu•ançn Nnrjonnl como jâ 
o dirJ:e o no~11n nnbrP c~lll'gn Sr. Ãlbcrto Surelt. Ne.sta hora 
,.m qur. ao Indo ch liberal pemocrncla. nc ~ empEnhamos to
dos nnrn prr rnmbnle rn r~•remi!;mn. eis que surge esta 
onr•füo l"'l'llnt'rM'\ ntw Ir:\ llf(('c(nr niío 1\!)cnas ""se pnlfilO 
ÕP bnn"nrlos do Brit i11h Bank, mos a toda a colloctividnde 
bonrarin. 

O SR. Ar.BERTo SunB.K - V. Ex. pode accrcscentar cruo 
altinge 11 todos os trnbal+lndoros brasileiros. Na legislaçt\o quo 
no.~ velo depois da revolução da 1930, n cst.nbilidade é do3 
)>rincipios mais import.nntes o representa um dos seus pontos 
fandnmcnl!\cs, no que concernP. á situactio dos empregos, EsSil 
princi!)io niio foi respeitado. Nl\o o I!Ondo P\\ra os bancarfos, 
O'! clemnis trnbalh'ldores amanhã poderão ter a mesma sur
prezn. Digo isso porque um emp%legador não pode dispcn'3nr 
sens es.i)IU'P.gados bnsendo nn lei n. 62, do vez que esta só pct'• 
111itto a cliRpensa qunnrlo não é altingldn. a estabilidade. Por 
Qu!ro l'~do fló podert\ o empregado ser dispensado com indc .. 
niniza('úo por perdas o dnmnos, c niio como foi feito no caso 
do British Bnnk, em que os administradores do London eu
tendcrnm de dispensar, valendo-se indevidamente da lei nu
mero r.~. quo nfto 110 prende no cnso. 

O SR. ARTHUR ROCHA - Multo grato pelo ap!lrte do 
IObro eollogn, Sr. Albet·lo Surok, porque o caso d·o BriU~h 
Bank ó de imporl4ncfa capit.nl para todos os trabalhadores. 

O SR. ALBERTo SunBK - A estabilidade representa ama 
das maiores reivfndicaoões que os trabalbndores brasilei!'os 
conseruiram. Devo ser defendida a todo custo para que 1 le
gislnctio seja de facto et:riciente. Cumpre, por isso, ao Po•ler 
Executivo applicar as penalidades, as multas que se encontram 
no dispositivo da lel. 

O SR. ARTHUR ROCHA- Perfeitamente. 
Sr. Presidente, a estabilidade funceional, os bancarias a 

conquistaram, a contra gosto doa patrões, após uma grévc IJie
moravel em Julho de i934. Os banqueiros sempre considera .. 
ram os seus empregados uns humildes e submissos oarnetri .. 
nbos e dabl os seus intuitos de vinganoa e de odio, procurando 
a todo transe destruir o Instituto de Aposentadoria e os GP.UlJ 
beneficios, entre os quaes a estabilidade após dois annos de ef
fectivo serviço no mesmo estabelecimento. 

Se as leis feitas pela Liberal Democt•acia nlio silo c•Jm .. 
pridas .•• 

O SR. ALBERTO SURI!IK - Sooinl democracia - dever!\ o 
e~rador sempre dizer. 

O SR. DtNIZ JUNIOR - Sobretudo o orador ••• · 
O Sn. ALBERTo SURBK- E' o que .dispõe a nossa Oonsti .. 

tuição. 
O SR. DINIZ JUNIOR - • , • que está aqui em razão da 

social democracia. 
O SR. ARTHUR ROCHA- CorriJo: se as leis feitas pela 

Liberal Democracia nlio tio cumpridas e n!o valem mais do 
que o papel, em que estão escriptas, dizef-mc, senhores Depu .. 
tndoa, não se1•á um motivo de que se valerão os nossos ad
versarios, da. esquerda ou da direita, para fazer propagan1la 
de· suns idéas subversivas, e alardear que &em a violencia n..ula 
comegui1'4o oa. t="e'êae'A"eel 

E!tt&lfi;!IU semeando a slsanla' Os banqueiros ingle7.ee, 

E,
m suas attltudes immoraes, cst.Ao aos poucos incentivandn 
tes movimentos de massa, que, fatalmente deflagarão, anlo a 
nsciencia do opera rindo, a quem as leis nllo amparam. E' 

rcciso preveàir em tempo, para não ter de remediar mais 
tarde. As nossas autotidades só tem um caminho a seguir 
nesta questJI.o do ex-Brltlslt: - obrigar o Bnnk of London a 
cumprir as leis e fazer lhe ver que a sua obra é de aritaçr..o, 
provocando odios Incontidos, que mais cedo ou mais ta~d'l 
explodirfto, com tendencias de subversão da ordem social. 

O SR. DrNIZ JUNIOR - AliAs, a these jl\ estai esplanad'l 
luminosamente por Clément Vautel, quando chama a attençüo 
pnra o papel que representam certas organizaoões financeira:t. 
sobretudo bancarias, na relaoilo desPe phenomeno, que leva a~ 
extremismo. 

O RR. ARTH UR ROCHA - Perfeitamente, 
O SR. DINJz JUNIOR- A t.bese não é nova. 

O SR. ARTHUR ROCllA- Devo ndeantar mnls no Uluatr~ 
professor e collega que, se os bancarioa começarem por e!lt~ 
modo, multas outras organlzaçiSes não ficarão atraz, come 
1!1ejam ns da industria e do e~mmercio. 

E quem nos dirá. que 'os intuitos dos banqueiros fnglezc~ 
nlto obedcc<'m a um plano preconcebido, t.nlvez do (In~Jre~ 
Sérv{W plano sinistro de provocar dcscontentaméfi 

bperarias, para, por meio de infiltraç6es, insidio!las. 
grrar o odio das classes e !11zer Irromper movimentos @'I'C· 
vlstaA. que s!io o inicio das subversões da erdem publica? 

Todos nós sabemos a origem desses movimentos e QUC'IIl 
nos n!io dirá que os fnlelllgentes inglezes nüo estilo escondt•n
do as ~mas unhas? 

Sr. Presidente, as minhas palavras silo singelas e sim
ples, mn!'f, do um desabafo desta alma de trabalhador brnsl
lcfro que nilo pode astJistfr, lmpassfvel, no achinealbe de nos
sas leis, em detrfment~ de nossos irmãos. Se as aut()rida:fcs 
Incumbidas de zelar pela nossn leglslaçfio trabalhista, JJl\O 
providenciarem em tempo, cumpre no Legislativo :roroal-ns n 
esse cumprimento, pelos meios do que disptle. 

Nfio mo deterei um minuto slqucr nn annlyse dessa far.Ja 
Indecorosa~ do Bnnk of London, cujos portavózes nlio se ~an. 
sam de dizer que nada tem a ver com o Britlsh Bank 1.. • O 
oynismn d~Mes lnglezes é revoltante T ••• 

O RR. DrNiz JUNIOR - Por que não forecem ! reparlfçllo 
tompetente - a lllBpectorfa do Bnncoo ou a Directorla de 
Rendos JntornM - no em vez de umn simples summula da 
neta dn tnoorporaello, a aBia verbttm nd verbtt~1 ••• 

, O SR. ARTHUR ROCHH:\ - E' porque, meu nobre 
eollega, fsao nlio lhes convém. ~ forncoeSIIAm tal ao ta, fica
riamos sabendo da tramn feit.n. 
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• Aurmenta o aeu capital de 500 mil libras para o tim 
c.;;pecia! do adquirir as acoõee do Anglo SouLb Amo1·ican Bank; 
1'e1ta a acqu.isição tot'Ilam...se possuidores da entidade müo que 
•\ o Anglo, c portanto da entidade filha quo é o BriLhh>h Bank. 
Nomeiam seus pt·oprios tuncoionarios liquidant.es deste Bnnco. 

Os liquidantes agem, nessa qualidade, m11111 sem inlcativa, 
sem auLor.zacüo alguma, a não ser aquellas quo lhes verrt dos 
gerentes do ~anco de LondiiCS. Quereis entrar em conto.cto 
cóm os liquidantes do British neatn Cldnde7 Procurni o sc
rentc-gernl do Bank o f London que ó a mesma coisa. 

O Sa. DINIZ JuNron - Aliás, domonstrnt•tuu, praLioamentc, 
t.mn coi.~a de que andamos atraz ha muito tempo: acr muito 
1 acll fazer a llquidncilo dl.\9ses interesses. J1.:Btn .eó eo torna 
llitticil quando se preconiza a appllcnoão do preceito consti
tucional sobro a nacionalizaoiio dos bancos dG deposito; elles 
tJt•pprioa, entretanto, estão ind :\•ando que o mothodo de liqui
ua~o é facil, é rapido ••• Em um mez coneeguirnm fnzol-a; 
quando falo em ll·ee annO$, acham que o tampo é iMuffi
ciento ... 

o l:!it. CAFB' FILHo - E o projecto fica enterrado. 
o Sn. DINlz JUNIOR - l''ica ahi nn caindo, no poço. 
o sn. Al\'l'HUR llOCHA- E' ou não é uma Indignidade, 

umn safadeza - podemos assim dizer - a deesos mglezeu 
ClUO allegam empregai' seus capitaes no Brasil? 

o Sn. DINfz JUNIOI\ - V. Ex. usa tet'lllo em seu sentido 
propri.o. E' perfeitamente parlamentar. 8'1lf!to, depreciado, 
tlemuiadamente Uftdo. 

o sn. AR'fHUR ROCHA- Trata-se de lngletes que men
Lem J)Or quantu baforadae exhalam de seus cachimbos, quando 
n()s s!lbemos que o capital quo dizem possuir c invet·tcram 
uo Brasil, foi o IJ consUtuido pel011 depOI\LOill de seus corren
Lidtas brasileiros I 

o Sn. AnELAnDo Sun&tt - lãso aconLeca com todos os 
bancO$ eetrn-.,eiros. O capital que elles têw é pequenino. O 
rapital mais Importante e fOl'mado pel<li dcpo~itos do Povo 
ha·asileiro, e essee montam a LU00:00.0$000 I VeJa V. Ex.: 
u capital dos bancoo cslrangoiros niio excede de 140.000 : OOOf 
ao B1•nsil. 

O Sn. Drn1z JUNIOR - Alla\8, dlzemQJ "capital", só porque 
olles, nos seus balanços, accusam essa iihportancia como "ca
pitaf". 

o P.n. ALnsnTo StJI\BI{ - Capital ndminnl. 
o Sn. CrmYsowrc.Mo l!E OLtvsrn.\ - A erea~llo da JU6tiça 

do 'l't·abnlho solucionnrin perfoitaml'nle o caso. A bancada 
tt·ahalblsta ha um anno reclama nesta Gasa o andllmento da re
pectlvo proJecto o ainda nadn conaesuiu. 

o Sn. DINIZ JUNIOR - I\eclama, com os meus applnusos 
ron.stantN~. • 

O SR. AnTHl n ROCUA - E' !NlsLante Srs. Doputadoe I 
Chega de sermos escnrlli!Cidos por homclk;! do conscicucia du
v dusn 1 Já é tempo de nos libertarmos d~aa genLo sem ee
erupuloe, quo Limbra em deprimir-nos, .quanuu pa1•a aqui 
Dl>ol'lam, qunes verdadeiros lmmirrantll$, com desconhecimento 
cumplclo do nossa lingua, de noeílas leis. de no.ssos co&tl;lme!l, 
oc nlllisa honradez. inhnbols para exercer qtu~lquer llroftssão, 
c no ento.nLo phanLasiados de techniuos I. • • São tuchnicos que 
, em aprenrler a trabalhar com OB brnsileh'O$ e depois de am
bientadne t\ fnina, d'epois c trcs ou quatro annos, Julgam-se 
ecnbnre.'l do mundo. . . 

o SR. DINIZ JUNIOR - Não é isto quo dtz o Sr. Gudm, 
numn conferencia que fez a convite do S1•. Ministro da Edu
ração. S. fl. auslonlou o ponto de visla de que noõ são, até, 
ncees.sarios nesle commcreio de serviços, pela, incapac1dado 
uo noosa gente pllra a Mpeo'alidade. E• verda~é que o Senh.or 
Gudm rcprruenta altos inlcrooaes esh·angeu·os no Bro.srl. 
'!'rala-se do cavalbeirQ muito fino, muito inlclligente e culto 
e. sobretudo,' multo sublil. 'l'anlo nssim qne pód~ manter ponto 
do \'illla como este, sem que nlnguom o contradtele, a nllo ser 
a:Iorn cu, quo mo record"l, por acaso, de suas palavras. 

-

1\lnrr.o ele i93i 

O SR. ARTHUR ROCHA- Ptusegulndo, rceumiNJ. adillll• 
f-ando uo nobre collegn. o scguinw; foi chamada da. Halia 
uma turma de technicos para trabnlluu.• em determinada ha .. 
tluatria do Sr • .1!'1•ancisco Maturazzo; certa occasillo em que cw 
a t~eu eeoriptorio solicitar medidas para solucionar o problema 
ào operarl4ldo, S. S. me dou conta do resultado da int.ervençiiO 
l.lessee t.ecbnicos, declarando quo tinham vindo a sou contra
goeto, por interfcrencia dae lHlMOas que o cercavam, o que, 
no primeiro anno, o projui.zo tinha subido a 700 contoo; no 
segundo, a 900 co.ntos, não sabendo ainda n quanto subiria no 
te1-coiro, po1•que uinda não havia sido fechado o balanço; sou .. 
bemos, post.eriormenLe, que o prejuizo ascendera a 2. 400 
conLoo; o~ referidos teohnicos ao viram obrigados u deinr a 
t'abrioa para que vieram contracLaàocs c o reparo doe damnos 
foi entregue á collabornção llos ayndicalos. Note-se que, antes, 
quando a fabrica era dll·igida por tccbnicos brD~Silciros, sompx·o 
deu bons resultadoa. 

E' tempo de se por um p~radeiro a taes desmandos, e 
dentro das leia e:s:Jelentes tumllli os ma1s nec()&Barios. E' ff)l'· 
1)060 agir com dianidado e promptamenle. ComecemOél por O$ la 
questão do BrUish I 

.i'}' forçOiilo qir com dirnidado o altivez repito, e osla Casa 
fem uma ntmu,le a eeguiL• o pnra ·q~e se nlo venha alle,at• 
que estou fazendo demagogia pura. cu vos trago o caminne_ 
a seguir; eu, um das mn1s humildes roprtllilentant.es cla.aslstns, 
"VOS pot·gunto o appello para o nosso !)residente. 

Onde, Sr. Pr06idente, onda se encontra o projeclo, lla 
tempo apresentado a esta Casa, dispondo sobro a nacionali-
7.ação dos Banc06, e, se me não falha a memorio., da autoria do 
nOC:i6o nobre collera Sr. l>inlz Junior, o de numero IH? 

O Sa. CHnYSOSToMo DK OLIVBIM -Devo accrescentar a 
osso appel1e mais um: ser dada oo t.rabathaior brasileiro a 
Justiça. do Trabalho. 

0 Sn. l>INIZ JUNIOR - 0 orador está tro.tando de assUDl• 
pto correlato: mas devo dizer quo cu mesmo faço cooatant.o .. 
mente essa por~Unta. 

O SU. AR1.'HUR llOCHA- E não devemo& esmorecer. 
O Sa. Dnuz IVNIOK- Sempre .se allera que devo requurtn 

a vinda do projecto a plenarlo: mas v. lU. 11nbe o que pod~. 
ria succeder: voltaria á Commissão. 

O SJ\. AR.'rHUI\ ROCHA - Vou mais lonae ainda. Sr 
Presidente e peço a V. Ex. informações se o projecto numd• 
ro UG, de 1936, apresenta.diJ pelo enUio Deputado Adalberto 
Caatargo, teve o mesmo ~eatino que aquelle nosso ...,saudoM 
companheiro e ficou com uma lare sobre si Y ''f'·· 

O SR. Ar..uft.To SuaeK- O J)rojecto o. que V. Ex. se ro ... 
fora enoont1•a-se em uma das Comm 1ssões technicas. l,or va· 
rias vozes tenho insistido com o cr•llega relator, mae, infe• 
lizment.e. ainda.' nllo conseaui o seu 11areoer, apesar de se trn .. 
tar de proposiçio importante, quo vem melhorar a sn:-te dos 
cmpre&ndos bancnrios. 

O 8R. AR'rHUR ROCH.\ - Fico satisfeito com n. decla ... 
ração de V. Ex. 

O proJecto desta easn, sobre naclonalizncil.o dos Banco1 
constltuia uma dupla defeea, da nOssa brasilida•le f! dos in
teresses dos nossos patrícios empregados nos estabt~i.ecimGu 
tos estrangeiros f ••• 

O proJocto apresentado em 23 do julho do 19Se. lJiil~ 
Sr. Alberto Camargo, dispunha que os Bancos e Casal' Bllí\· 
cariaa organizassem o quadro de seu fnnccionalismo nos mol
des do Banco do Brasil e dava outras providencias". Pre
cisamos reviver esses proJectos e trnzGI-0! a nlennrio o 
quanto antes, para serem dcvldam~nte estudados. discutidos e 
atinai approvados, com ns corre:eções e em()ndas que deverão 
ser !'li tas. Previamente, tenllo a declarar qr e no rlev!do tom .. 
po terei occasiilo de apresentar uma modifir.ac;ã'> num dos 
artigos desse projecto o artigo f 4, salvo se; r.omo esp('l,.,_ t 
l'espeilavo lCommissão de Legislaçllo Social, destn Gasa so 
bro o mesmo opinar c recollocar n questão nos seus 'ilerdt.-' 
delros pontos, arlm de se evitnr para o futuro n repetiolo 
desta burln immoral que neste instante so estA dando da 
chamadG, liquid~o do Brit.isb. 

o SR. AR'fllUR ROCHA - Respondo ao nobre collegn, 
Sr Dini1. Junior, fugindo ás minhae considet•ações. S. Ex. 
do~o Mlnr lembrado do meu primeiro disuurso nesLa tribuna, 
quando domolü.>trei no llniz a necessidade da 'inda de tecbnlcos 
estrangeiro•, aseumplo que no momento, interessava uma das 
fabrir.n'l da organiznciio "Industrias neunidas .F'rnncisco 1\Ia
tnrnzzo". 

o Sn. DINIZ JUNIOR- Nilo nego que neoeesilemos importar 
tcchnlcos moa npcnns quando nilo os tenhamOB. Aebo, pot• 
exemplo 'quo a missão militar franeeza prestou grandee ser
viços no' Brasil; Unham os seus clemenLOA as Uoões da grande 
guet·ra e traziam., naturalmente, aos nOIB6os homene de armas 
muit.a coisa que não estava no alcance pratico d~11 m~m~. · 
l!lneontraram. porém, mate1·ia prima notavel: a mtellu:enc1a 
maill acr.elflratill. mal~ r.lara do mundo, como é a nossa 

Sr. Presidente. eles L& tribunlll cu roqueiro a V. Ex. as 
lnformac.ões necossarlas sobro o andamento desses dos · • pro
jectos mencionados, Ji apresentadl)s a mais de oito meze! • 
dos qunes não temos o menor conhecimento. o ao mesmo tem• 
po solicitamos dos collegas que rs mantêm em suas pas~ 
um estudo serlo, um pronunoia.rr.ento bre\'e a respeito e • 
r.eu promplo encaminhamento a esta p.lenarfo pnra que aua
hos sejam convertidos em leis mesmo antea.do npparecimen&l 
da Justiça do Trabalho. 

o SR. D1N1z .JuNIOR - Quando mals nlo seja, que me. 
reoa um aubstlLutlvo ou um parecer, pedindo ' Camara • 
nlio o approw .. . 
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O SR. ARTHUR JWCHA - Perfeitamente. 
O SR,. At..8ERTo SUREK - • • • mas uma medida qualquer 

•ssas elementares. r O SR. ARTHUR ROCHA - Para esclarecer. 
O Sa. ALBERTo SuREK - Ness~ ~aso, estariamos em 

tampo defendendo a medida. 
O SR. DINiz JUNIOR - EsLâ claro; para. dar margem a 

Aue se pudesse defender a medida aqui. 
O SR. AR.THUR ROCHA- Meus nobres collegas, eu nlo 

;lesejava cancar a vossa preciosa attençllo. l'erdoar-me-eis 
este gesto, ao perceberdes que não estou defendendo sómente 
'-.8 interesses bancarfos do ex-Brltish Bank, summl.l·riamente 
peepedidos median~ ridiculas indemnizações •• , 

0 SR, ALBERTO BURBK - V. Ex, defendo OS interesses 
ide todos _t li trabalhadores, assegurando a estabilidade dos 
~Jan~ar!os" 

O SR. ARTHUR ROCHA - E' o nosso dever, da l'epre
-,enla~ão classista.. 

O SR. ALBERTo SUREIC - Nesse particular, já so acham 
l\mparados, quanto á estabilidade, os empregados do com·
mercio, da industria e os ferroviarios. CumprG extende~· aos 
demais trabalhadores essa estabilidade. E' o ponto lmpor
"'nte da questão. 
'. 0,.-9\f\. ARTHUR ROCHA - • , • arbitradas a seu ia1anle 

~
os' tln'nqueiros inglezes, de parceria com maus brasileiros, 

demnizacões estas que se não enquadram em dispositivos 
aes, mas que sahiram da imaginaclio ferlil e portentosa 
sabidos advogados, quo nAo sabemos, se possuem em suas 
as ou nlio, esse mesmo sangue daquelles indlviduos que 

tio EJCmpre d1'Spoatos a mercadejar tom .o. miseria do 
o da llUmanidade, desde quQ a elles tudo corro. bem. 
Estou defendendo o direito de mais de trinta mil ban

lf,tarlos, que a vingar esta preliminar, do desrespeito á. sua 
~abilidade, esLarJio sujeitos ao mesmo vexame porque nesta 
li'óra estão pnssando os humildes servidores d1l ex-Britlsh. 

Sr. Presidente, estou defendendo, ainda mais, o prln
"!pio da estabilidade a que t~m direito, em centenas de mi
Jbares, todos esses trabalhadores do Commeroio, da Indus
J,ria e dos t.ransportes que, amanhã verão, por esses mesmos 
)notivos burladas todas as suas garantias legaes, diante do 

Fuznr dos braços ou da impotenbla de nossas autoridades 
minietrativas, encarregadas fio zelar pelo fiel cumprimento 
fiscnlizacão de nossas leis sociaes. 

E, nós classistas, não poderemos ficar indlfferentes â 

~
te de no.ssos irmãos e companheiros: Havemos de clamar 
essantemente e clamnremos até obtermos justiça. 

Uma allegaçAo irnmoral do Bank of London é a de que 
põe de 5. 000 contoR para indemnizar os fun.ccionarlos d(l 
itish Bank cuJos negocias foram por elle absorvidos. Jn
essante é que a Camara conheça algumas palav1•as ouvidas 

llOS bastidores da Gerencla do Bank of London, em São Paulo. 
:Foram ditas, em caracter confidetlllial cuja veracidade foi 
~trantida. NAo nos ~wece mul~tiroaimil, mas dada a res
ponsabilidade Õft""lJ sso'fiã rttm ~!!!· nã.Q po
mo~~ menor duvida em relutal-ns á Cnmnra d~pu
lad . 

O GerentE! do D,!nco ot London em São Paulo di:~scr&. num 
I • : Compramos o British por i! 500,000 -, e podem~s dia
&. d(\}_~is 500.000 libras além dessas, para nA., nccbitar
lf'S os émpregados desee Banco. 

O SR. ALBERTO Sui\EK - No nnno passllrdo, qu ve 
l6portunidade de proferir discurso em anr.arios, 
~i a opihião abalizada. da "" ~e ro brasileiro desta 

~
ca, qUe me 1ftz1'll. Tíaver realizado o London Bank o me• 
1' negocios ató então feito no Brasil, com a acqui,;içllo do 
ti&h Bank. Com eesn operacão o London teve lucros ele-
os. • 
O SR. ARTHUR ROCHA - O aparte do nobre collega 

tem illustrar as considerações que venho adduzindo. 
E' ou nAo é, Sra. Deputados uma affirmação t-ynical 

O Bank o f London, tomem nota Srs. Deputados, e não o 
~i tis h Bank, separou a !mporlancia de 5.000:000$000 (cinco 
111 • ~ contos) po.ra pagamentos de indemnizações aos funccio-

l~
s quo fossem demittidos do British Bank, cujos nago
oram por ello absorvidos, e está pagando essns mesmas 

~ nizaçõt.; mediante recibos entregues aos liquidantes 
ptegados do Bank of London). E' nece!!sario que a Ca
a ~onheça a maneira das distribuições dessas indcmnl .. 

!íes. 'Em 6 filiaes do Bl'itish Bank no Brasil, só os Geren
c Sub-Gerente, conforme caleulos que nos foram dados 

mo npproxlmados da vel'llado, memnonam que esses ~ 2 
doze) empregados da respeitava! naç.Ao ingleza recaberam 

rlo de 3.000:000$000 (tres mil contos de rói•\ 

0 SR. ALBERTO SURBIC - Veja V, Ex.: OS advogados de· 
tendem-se dizendo que o Banco havia pago quatro mil c 
tantOIS contos. Agora, V. Ex. declara que só 12 emprcgadot 
estrangeiros receberam perÜ> de tres mil contos. Que rece. 
b~ram os empregados nacionacs'l 

O SR. DINiz JuNIOR- E:s:perientia, 
O SR. ARTHUR ROCHA - Adeante, o nobre collega 

verá. 
• • • porque os seus salarios eram regios e porque assir1 

o exiJam OIS interesses das respectivas representações. Ot 
outros trezentos e tantos funccionarlos que eram obrigados 1 
t~ustentar appareneia inoompativel com os seus salarios in· 
fimos1 apezar de dezenas de annos de servico iriam recolhe! 
e pnrtilhar, entre si os rev-ntes 2. 000 contos e que, notem 
bem, daria uma media de menos de 7 contos d8 reis pnra 
cada um. E' ou não é uma injustiça clamorosa que brada 
nos céos'l Qual teria sido, antes da intentoha de Novembra 
de 1935 e qual tem sido a orientaçAo dos Syndieatos, e, es
pecialmente os Bancarios, tendiam p.J.ra a revolução social t 
J'reeoni:;avam a lucta de classe, J)ela tJiolencüz. AcLualmente, 
eu vos provarei que, as altitudes do acluaes dirigentes do! 
Syndicatos de Bancarios, desta Capital e de São Paulo, ot 
vanguardeiros desta questão, foral'!l enquadrados, absoluta
mente dentro das Leis de accordo com o que já disseram, em 
20 de fevereiro o meu distincto oollega Dr. Mornas de An
d:.-ade. 

Quero, porém, que as palavras do nobre Deputado e a! 
que ora estou proferindo fiquem comprovadas nesta Casa 
pela trnnscripção dos artigos publicados D06 orgAos officlaes 
da Imprensa desses Syndicatos e que peço permissão para lei
os neste plcnario. 

O to artigo foi publicado na (Vida Bancaria) no dia 3G 
de setembro de 1936, numero i63, orgão official do SyndicatG 
dos Bancnrios de São Paulo sobre a direcção do Dr. Francisca 
de Paula Reimão Hellmeister, uma das primeiras victimas des
,t.e monstruoso processo. O artigo é o seguinte que passo n lêr: 

Caso British Bani• - Barik oi London - Acç4o desse 
Svndicato 

"Desde quo surgiram na imprensa, os primeiros annUl. 
cios da encampaçiio do British Bank pelo Bank ot Londou e 
prevendo o andamento do processo, com a futura simulação de 
uma "liquidação", com intentos occultoa, não só de ferir di
reitos respeitaveis de bancarios, como de tentar um ataque á 
Fazenda Nacional, este Syndicato não se recolheu a um mu
tismo covarde e a uma apathia, que seria connivencia á burla, 
mas tomou, implediatamente, todas as medidas acautelndoras 
dos direitos do British cuja violação e cujo' silencio sobre a 
mesma, constituiriam um ultrage aos direitos insophismaveis. 
não de uma parte, mas de todn a classe bancaria. 

Apercebemo-nos para a luta que se os offerecla, reunin
do todas as armas de que mais tarde teriamos necessidade de 
fazer uso. Assim, o nosso ponto de pnrtida, para a empreitada 
que iriamos assumir, consistiu em conjugar as nossas forças 
para o combate. 

De posse de documentos preciosos e pareceres juridicos. 
o nosso presidente seguiu para o Rio de Janeiro e lá. depois 
de entendimentos com a Junta Governativa do Syndícato '1ie 
Bancarios e com os funccionarios do British, reunidos em 
sessão permanente, durante uma semana, entabolou todo o pla
no de accão, seguido e melhor desenvolvido pelos collegas 
dirigentes do orgão syndioal da classe na Capital Federal, 
com o apoiQ dos demais syndicatos. 

Certo da opinião do illustre Sr. Dr. Agamemnon Ma
galhães, dignissimo Hinistro do Trabalho, de que a causa 
dos funccionarios do British lhe era mui sympathica e re
cebi~ todo o seu apoio e que esses trabalhadores teriam o 
dire1to de ser transferidos para o London ou indemnisados, 
por perdns e damnoa, o nosso presidente regressou da Ca
P!lal Federal, estabelecendo-se uma união de todos os syn
dlcatos banoar!os das praças em que o British exercia suas 
nctividades, dando-se plenos e geraes poderes ao Syndicato 
Brasileiro de Banoarios, para numa centralização de esforcas 
dirig1r a defesa da classe bancarin em geral. E o procurador 
exerceu e está exercendo os seus poderes, numa altitude im
peccavel, orientando-se sempre dentro da ordem e da lei, pelo 
que, temos confiança, dentro em breve será resolvido satis
factoria,mente este dissidio. 

A nossa acção tem sido tambem de calma, de pondel'ação 
e aconselhando sempre a maio1• e absoluta oràem e disci
plina. 

Para o deeOro da nossa propria dignidade e da soberania 
da noRsn Patría, aguardaremos confiantes o final da questlio". 
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Vcjame& apwa coiD() o S)'Udicato- Brasileiro deiS Baacarioa 
a Capital cnczra a QUeÃIO: O "BCIIDcarict" de jaoeiro de 

37 traz .._ artiSOS que julpmos de toda a oppoptuidl.de 
que quwemoa juntar a e~te dileurse - Um .ob o tiwlo 

'/L quesi,Jo London Britleh", e outro o "Bonk of London 1lJio 
peita ae leis". EU-os: 

"A QtJ&STÁO t._O~~ aa&TJSu 

As dilfieuldades que vêm experimenf.ando 018 ban• 
~rios do Bri~sh Bank, para fazer va.ler oe seus direitos 
â cstabil.id:aolk tem sido ultimamente at.t.ribwcla á, mil 
orientap& adoptada. pelos mesmo&. Ha quem alfirma, 
que outro teria. cido o desteeho da rumorosa cont.enda 
.se nio üveeeem O& functiColDariol do British Bw eu
voredade pele terreno das iAWetivas. prejudiean~ delse 
modo. irremediavelmente. os beDa propositoa do Bank 
of London & SooU. America Ltd. 

No intuito de ratabeh!eer a ftrdade d06 tactos. im. 
põe_,. aqui um Upil'& ret.roepecto oo ~io. Qua.ud& 
cheaou ao British .Bank a notlc~a da. alJsorpção de.ue 
Uaneo pelo Ba.ak oi Uilndon, pa-ocurMam os fUJlCeiona
rio~ saber do üer~nte do BIWlCo incocpol"'ldor, qual seria 
a sua ~e dea.nte do novo estaf.lo de eeuaas. .Nlo lo
gl aram, porém. 1 minima eatis~ IN parte d_,.ueue 
cidadão britannico, senão quesi doi.s mezes depoLS da 
annuneiada ineorpCK"acie .São-coobteidas, ~e. as razõea 
qu~ det.ermhtaram a demora de uma res~ta que. pu
dt-sse tnnquilliaar 08 bancarios do Britiah Bank, DW~ 
tissim06 dei!H tom pesados encarros de familia. 

E que o gerente principal do London Bnnk, nessa 
occD.Iiiio, farejava com os seus advogados, em nltas es
peculaqões jul'idicas, a formula que a babifitassem a de's
fazer-.!e doi empregados brasileiros sem onu.s para o 
seu lJnnco, isto 6", sem a obr1gaclto de recebe1-<l6 cDmo 
seus emprepdos e ill'm t.er de pagar-l'b.es a lndemntznçlo 
preVista em rei • 

Se- 0$ adV8pdO& do I.ofldonbanlt conseguiram eDCea
tral .., meio de contornar a le• que prante a estabilidade 
aos bancnrlos, outro tanlo, porém, ··nno puderam fazer 
com relação A lei n. 82, I!JUet e:omo é notorio. rege as 
lndem~iea devid:u pelo emprepdor no emprep.d'G. 
A!&im, passado o pe-rielto *estudo de um plano tatanw, 
que felizmente nio ~ lt1" exeeQtado na integra, ve-io 
a res)Nsta. 

LA-eoalca, fria. verbal. O Sr. Ed\\"u.rds, gerente do 
L(}ndoabank mAndou ncSda oecas1iio informat os llanca
riOII do Britiah que u 6eu .Biurco aprovel.t.aria em seu 
quadro •a titulo preean.• o llUlior numero peaahel de 
funceiona.rios. O's gu~Dio G to.ssem seriam indemniza.doe 
na confcn·midade da lei. Ao sei'-lbe obt.emperado que a 
indem.ni.zaclo da Lei n. G2, dada a sua OXIIJUiclade, nio 
pllftri~ resolve-r a situaeio dos !uueíooarios aaUsos, 
cuja idade avaacada nilo lhes permilU.a. cons.esuir now. 
empreg0t1, respondeu que, embora deplorando mtrito a. P... 
tuaçii.o em q~e se adl.avam,. • maia po&ria tuer por 
.elles. De p.-e de!'.aa dedarntãe húe1al,. emineat.emente 
aar~va, procuraram E16 fuDeCioaarios do &itisla B:mk 
~se&lbcr & eaminh(l) que, de- neetwtl6 oom a eH. melbor 
coD~nlt.use o.s aeu.1 iat.eressts. Resolveram por ia&o 
plei,ea.r a estahilidede que a lei' n. 5.f. llle& a&eegun. 
A abacwpcão t» Bri.ikb llank era Qllü{lo d& donünio 
publico. Noticiaram-na em t8 ·ele jllllto eWl lao àe 
det.all:lee_ todos o& grande' jGP_,. ifl4Pezes. iacll»ive 
"The Times"• "Tbe EeCIOElMist ... "Tite Financiai :rf.ewe", 
"Bovd oi Trade Jouraal", "The Finaneial. Times .. , 
etc., etc. 

Todos toncrnf.ui!W~ com a.& DWeetorias do doi.s 
Baneos que "~Hmitttm4o vme tlfswee•4aria cDRt:ltf'rtncitJ 
cnln ai, 1.'i...,_. jwatot o (orwtM' •m nit'& &meto /orl• 
ifl{}ln" , .. Tbe Finaneilll Times"- i8 d~ julR& de !~36.} 

Na def~sa da lai da eMUilidadeo. empenba.ra111!-4C ea 
ba.Re1lrioR dO BriUsl\ em aspera eORtenda que dura Ji 
seis me:JH. e, como resutiado lesico, aei'~ ele 
tal mo:do os animo&,. que as pel'Q)eeti de um enleHi
nMnto nesse Mrreno. t.Mnaram-se pnUeam.ente iaTia-
ve!ta. Aliis, uma 10~ inapirada no principio da est.a.
biliàade, pre.suporia o rootamento de relaoões amist0888 
entre empnpdlor• e emproep,dos. já a esta attnra im
poeeiveis, dapoft! de tantos .mezca de rude l~ifie. 

Considerando o novo estado de ~US&B, que 11 má 
fé c a inLrn.nsit'emcia do I.oadoDbank ereára, julpra.m os 
bancl)riOS mat. oonveoient. .em virtude dOI molivos e:x;. 
postos, abrir mão, niio dos seus di·reitos á estabilidade, 

mediante uma indemni~ maJs J~ capaz de ~ 
ger os que em idMe avweada, alo mais esti-.eNem Ml 
condições de reinieiar oan-eira.. Aasim, baseacb 110 .-~ 
tigo to da lei on. 6Z e no f-acto de nr 'YM\tnfiaria a ti
qu-io ciD BritWh Bl.at, ol'ieut.aram ee teus pereeoa na. 
ll&ntido de lhes serem proporcionados pelo MillliliWie do 
'l'ntbal~ • meios para,. um enteadime.ll&e pelo qual se 
harmonizassem os int&l"e1Me8 em choque. 

O Londonbank, ent.retauto, pelo seu representante 
autOC'izad'o, fez saber que 11io entraria em nenhum accor
do e qu,e iria. a Suprema COrte, independentemente do 
que pudesse resolver o Ministedo do Trabalho. Justi
fica essa. att.ilude deante da campanha de impreDSa que 
lhi! movem os funocionarios ilo B11iti6h Bank • 

N&o procede a allegaçio. Quando os bancarios dCJ 
Britiah Ba.nk reeliWlaram uma indemaiaoio melbor, fi· 
Y.er·arn-no unicamente eatrlbfldos em razões de ordem ju• 
ridiea e sem um vislumbre de esperança. na problema
tiea bôa vontade do Londonba.nk, quo, allú, seja dito 
de ~agem, ,i4ma.La exiatiu, em tod!l o deeul'ISO deste in
f~!Jz. di&sidio. 

Os funcofonnorios do British Bank, hom&ns de eri
terlo e dlgnida:de, que 08 longos nlllle& de vida bonesta. 
comprovam. prezam e respeitam a dignidade e reputação 
alheias. E. quando se abalanoanun á campanha pela im
preDSa, não o fizeram sem antes cuid'ndosiUOOnte &Onda.r 
os lie8ignios do Londonbank. CODsequC'Dtemente, de~ 
tem a arrepender-se. Asfram e agem com o.s meios de 
.defwa de que dispõem 08 lriiA!OS. ' 

E si, eegotados todoa os recurso«. qualldG nlo lhes 
fôr mais poeslyel lntar, quando se bouvel'em compeae
t.r!Hb realm-ente, de que a.s lei~ trabalhistaa deste .Vai~ 
não passam de uma b\trla, eerá n,iuda esse o mei~ a que 
terão de rceGrrer para e-spõr o Loodonoonk á exeeracio 
pubU-c-a. E estio certos de eonseguil-o. " 

O !t.\NK OP J.ONDON NÃO RBSPBITA AS LEIS 

A eUuaçíio dos empregadoe do ex-Britisb J:Sanl( 
l'm faee da eneam}MLÇio, des&e pele Bank ot LoudM 
ainda nlo chegou a termee que permittam fmcnraF 
eom eontlaDQa a solucO.O final do elliSO. As ehican:t.~ àe 
que vem llmçaado mie o Bank o.f London para burbl' 
as leie do paiz tem dado reRJiade em alpns sedores 
onde a influenera do banqueirismo inatez é maif"tforte, 
porém em ootraa espberas 811 suaos pretensões mi
citas tem reeibido uma justa e merecida repultla 

O despreZll ClilB tl!llle!l banqueiros estranseiros \'llfMR 
niio s6 4 leP!IftOAo tra!lalllista eom tambem aos orgloe 
Uodminl&tratk•w eftearresados de aelar p~la Jllll fit'l 
executio, 6 de tnl ordem QUe J6 anbiu dos b!L~tideres 
para se pat.tmear em aetos pU'8lleE18. no correr de' 1.ro. 
c~ssos offielaM. 

Veja-se, para exemplo, o que occorreu com J pro
ce.&M da Junta dA CoMiliaeio e Jullmmento de santoR 
nG (Jlllll o BGak or Londcm flli c~Hldemnado a reml.l:lpar 
o funcciooari& do ex-BriU.sh Bank. Fausto S:mt911 
Filho. 

Quaad& tste JliOPO eollera rtecloatru o Bartk or 
T.Oild'clft pela. ma dellttasle tBjullta e•te, eom 11oleqme 
desprezo pelas ntlBsas lPi:~ e pelos n11ssos Mg:miM'l'I'OS 
derimidorM du eontrf)V'Prtias cmtre patrões e elllP~ 
gados, nllo tomou conlu!eimento do proce•o, hm·:tn ~ 
acatado n autoridade hleai do lfmfsterio fio ·rrnntltt-, 
declarando-se r~·ol. Pois bem. não parou nht a ou
saõia desses• iag&e'Je• pouco cum()r'id'clrN de ~t~lu de
veres, lns&tentemtate requereram ao Sr. Mini,stro a 
D\~açlo df'sse mesmo twoeesao elo qual nio Cl'll.zU:ua 
tomM eonheeimeut.o a11teriormente. 

E' a ehleana em aeelo. CondemnM!os em SantOtl, 
em proet!SBO re«nhlr, qutzer:un reformnr a SP.nlclltl' 
peta '\ioleneia de umn avoeaclo dirret111 no JulJ:t:nefttt' 
do Mintstro. 

Qae Juizo farlin taes fndiYiooos das n'Oflsas 1\lSfi.
tui~s! 9eri que el1011 julgam estar no Sudilo ou t-m 
nornlos! · 

Felizmente a ·. repulsa ~1'1 semelhante proe!!!tB'O 
provoeou no Ministro do Trabnlho foi decisiva. O Se. 
nbor Ministro lndeftrfa o lle&M, apofnnd'&-111e na m.. 
Corm&~O do fnspeet.or regiannt QUA CVtd•neiOU C'tora
mente a ehleantt dos nffvogndos (infelizmente brnst .. 
leirosl do Bnnk of London. 

• 
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Damoe a teCUir o delpaebo do 1~. Miaist~o a que 
llOII refterii!DOI :. 

Bank of L<mdoa & Sollth America Llmitcd. pedi:Ddo 
avoea(llct do proceuo relativo a reclamaoio apreseD
&.ada cont.ra o requerente por eeu a-emprepdo Fau&Lv 
dos 8aaLos Filho (DGE t .~-937). - Archlve .se. de 
~coordo cpm a informaclo do 1n~P8Ctor reslonal. c•w 
cU!apaebo se refere a .cguinlc: "S"eja-me permWldo de
elarar a V. Ex. que .o processo correu os 1.orlllGI re
gulamentares nlo parecendo haver motivo que Justi
fiquem a pleiteada avocaçla, nlo só porque a 1nateria 
allegnda póde perfeitamente ser apreciada e julgach 
no Juizo da exeeueAo, para onde já foi enviada a 'SOtn
petente cópia authentica, em obedicncia ao qu~ pres
crevem os 1lrtiros 21 e ft do decreto n. !2.t32, ele !5 
de novembro de 193!; oomo tambem porque o ~cor
rente ~b:ou o proeeno correr a rmiia, 1t fiiM tm
porta em dber que nlo póde usar do recureo de avo
catão, de aeoordo, a.liM, oom G prlncillio firmado pelo 
consultor juridica deHe llli.J1i6t.Prio de que "a pute 
revel nlo tem direito. em brpolbeaes nenhuDl!l, ao re
eurso de a\·ocaçlo"). 

)o!BNHUMA llllllNUlÇÁO D.\8 G4RANTJA8 DOS BANCAJUOS 

Corno .o Mirl.istro do Trabalflo ,. dirigiu ao da FtUtnda a 
)lroporito do ca.s.o do Britilh. Btmlc - Ao seu coll~ da pasta 
u Fazend.ll, o Ministro do Trabalho dirigiu o aesufnte avilo~ 
t .. Tendo informaçio de que o British Bast of 5outh America, 
aoc.iedade anonyma estrall&'\lirll, autorizada a funccionar no 
Brasil por decreto do Governo Federal, sujeita is leis brasikri
ras e' tiscalil.:ação bancaria, conforme o decreto n. U.728, de 
i~ de março 4e :Ut!l, eacetTou suas porias sem ter préviamente 
l'<q'Ularizado a aua slt.uação com funccionarios brasileiro!!, que 
reclamam o reconbecimento 4o seu direito, solicito a V. Ex. 
as providencias necessarias, por ilrtcrmedio da l<'iscalizaciio 
Bancaria, para que nlo consinta na pratica por parte daquelle 
banco de qualquer acLo Que dimiuua as prantias dos referido!! 
flmceionarios, lDC'luskte a haJ:m da licença para o lunceiona
mento e 'SUas oonseq'"'ncias, pois "ex-vi" do mesmo deereto nu
mt~ro U .'728, nenhum baoeo estrangeir~1 autorizado a funcclo
ur1la Republiea, póde fa:rer qualquer aneraç5o no seu funccio
umen1,o sem a prévia audienela ~ Ffscalizaç!io Bancaria e ap
pro~ da autoridade superior. 

Aproveito a opportunidade para apr~r a V. E-x. os 
protestos de o!evada estima e sab1oo apreoe. - Ag11memnon 
llagtllhi1e1 ." 

(Do jornal "() Globo•, do 411 H) de ma~o de 1937.) 
Eil, Sra. Deputados a actuaoto dos doia sraDdea Syndi

•C.O. dos Baaeari-oe. Tirae \IÓ8 ou.troe que aoi• membros deste 
lfci;slativ.o u conel.ulõu que .a voa pareoerem maia consen
taoeas oom a reaüdade dos fac1.os, quet" DO pa&Sado, quer no 
pruen~. quer em BUM eouequenci&s par.a o futuro. E essas 
conaequencias, delles teTeiAOe nós uma parcella .de r.eBponsa
~e. se do a011bermol qjr em de~ .du classes tra
m.'.hadorM, aempre di.&postaa a &IIVÚ' palavras insidiosas d~ 
falsos p!as, ele t'allios orieatadoflel. 

Arora, para que fique coastando dos AtiMe' desta Caso. 
quera soUoitu permilollo ainda para Jnclusio do tte~Dinte ar· 
Ugo -do briftlante jonMIU•t.G Got'.Uft • I'Oftllee«, publicado no 
Correio .da ltaAII.4, de t! de Jmei!'o de tm e um topieo da 
~d4 de Noticiai, de 20 de dezembtoo de t900. 

p arliao é o 181'\linte! 

"CON'J'II.A A NÃO 

Banq.uiro1 e lumcario1 - O Ministerio do TI•aba
lho a.iDda nlo resolveu o caso dos empresados do Bri
ltab Bank demittidos ou ameaoados de demissão pelo 
Bank ol London. Ora é grande tempe de solucionar es.se 
incldent.e. 

Nlo aerA demais, penso eu, recapitular o que se 
pD.S.80U: a ·direeto~ia do Britisb Bant deliberou; ~o 
Chile, espect.üar em salitre. Perdeu milhões, e o Br•
tiab iria á fallencia cuo o Bank of t..ondon o não in
corporaue. lncorporou~o, recebendo por iaeo, ao que 
dizem, uma indemnizaoAo de ~ e pondo a ealvo, dessa 
fôrma limpa e decente, o credito hrit.annico. 

No Blo, .em Sutos e em Slo Paulo, 06 neaocSos 
do Brltisb Bank corriam optlmamente. Foi no Chile 
que as coisas se complicaram. Claro que com st>me· 

Jluulte compU~aeio nada. tinham a ver oa empregndo.i 
que trabalhavam ao Bruil1 garaatJdos pelas nossa.; 
leis, - ao que pensavam ••• 

IDDGrpOrando 01 Dt!li'OCiOI do BriLith, o Bank o( 
London não podja (decreto n. i6, de t2 de at.embl'O 
de i.U. art. 12) demittir iu.nodeuf',k) alp.lm do in
stihsto incorporado QUtJ pouuiue maia de ooiE anuo
de serviço. 

Não podla, mas demiUiu. O ba..naueiro insie~ 
pensa q\le m&llda ao BrutJ. e pelos vlstoJ pa1•ece qu'l 
mauda meswol Para demiWr os funccloaarios llJ 
British, U60U o Banlt ef lADeiem de um .estratagemn : 
declarou, peloa ,ioraaea, que o Brilull entrara num.l 
pl1aae de l.iqui~o. Nio é veNI.alie. O Sr. ~amem
nau Macalhies sabe perf-eitamente qoo iS&O aio é \'Cr
dade. O Britisb eotrou &uma pbaee de i~Jloraçà'J 
e nio de Ziquirllaçllo. 

O Ministr• 4o 'l'raba!bo tW.·c sGlueionar immedia· 
tament.e essa irritante qu.eett,o de Bn:~k o! London. 
Homem de intelli!eDeia. fÜI eora~o e de carae:er, eJlc 
nlio desejará por certo erear um omhmtendido de.s
acradavel 4'M o frapepulari&e, sem razão e sem brilho. 
DO meio de uma classe 4ue é dípa e semp1'C ~om d'
pidatàe t-em até b&Je J)l'OCedido. 

A favor dos fuacoionar.ios do British Buk, o Syu. 
dicato dos B:l.Dcnriot vem-se batendo firmemente c t!L'Ill 
desanimar. No momen:to, • direct.ona dGie.~ Brndicul•J 
é eomposta de joveM iBtOI'I'altstu. N.io H pódc }lO· 
rém desvirtuar uma que.stAo ti!ehn~a de ttirt:tkl h•nns
fllrmaftdo-a em questlo politlea. A diree1.oria foi e!e'tu 
peios baúenrios e uma lt'Bnde parte delies é, ('Omo l!it: 
tabe, intOJt'alish. 

Não at.tender aos fttn~"Ciennios do Brilh;.ll pal'QUI! 
siio inleara'listas, no momento, 08 memeros en dire
clOl'Ía do ~yndicato profisaional que os .iefende, ~el'u. 
praticar uma m~ -e eommetter, além disso, u111 
att.entado contra a democracia. 

Passaram-IC .semanns ,transoorrernJD meze~. e o~ 
empl'epdoe do inst.ituLG de -erectito, iaHrporado peJu 
Bank of London continuam clamando sem que o po
eer pubüeo os atflenta. Muitos deUes, já deSanimado~, 
deeesperam de obta- e que por lei lhes é devido e su* 
Jeitnm-se a todas as cond}tões impostas pelo Dank Jf 
LGneon. 

Solução tavoravel protelaüa equivale a St!nten~;H 
coademnatorin. Isolo de deixar uma coisa como eslu 
para ver como fica, p6de ser muito t!ngr&~Aulo, mos niiu 
quando se encontram em Jogo. como agora. os inlefes
aes dirccLos de centenas de runcciooarios de ban~.l 
ameaçaàos de ciemisalio e os interesses lndirectM d'.! 
toda a classe dos banenr.io.s do Br.asil, moralmente en
volvi4a nessa t~endencLa que o Bank of London deseja 
- eu re.sol\'ida a seu favcr, ou rterni"nda. ' 

O topil>e a qu.., nUudi c:~ló. coucubldu noli squintes tcl'lllOS. 

'"'O ad,·op.do~o do ex-Britisb Bank aoabaJn de dt
'\'Ulsar pela secção paga dos jOt'lllle8 uma Mtieia a r~.t
Pf!i1i) ds dl!Pfll'1l' dos rueeei-oaarios 4:wwue~ haneo, 
boJe cnt'ampado pelo Baak of Loodon, que merec~ n 
ma~ fm·mal oontradícta. 

Di& a referida publicação pt'eteoc:ioaamente desti
D,Ilda a "rfstaurar a verdade adulterada em notieins 
tendenciosas", que os funookmarioa do Britisb Bank 
eai.Ao sendo dtJpenudos em coMequencia dn "liquidação 
volunllll'ia" daquelle catabeleoimeoto bmlearlo e n elle~ 
tem sido offereclda a indemninçlo de um mez de orde
naoo por anno de serviço. 

Jt1stam~nte nestas pl!Tases é que~s · lt -
!Llc! gue vem recorreJJ~o B.ank of n para nur-
l'il1' a Jbgj~Jn;}'A Ylf"fJ.üla de.._,.,iz asotenté' ~ 
t'e!ll~1tlr0 s dãs .luatas de Concilia6.o e Ar .. 
bitt·amenw qu~ ji coodemnaram, em Santos, a rein
terrar os funecionarioa demit.tídos. 

O Dnnk of London, pseudo-liquidante do ~r_iUs.'ll 
Bank teima em affirmar que este entrou em llqm. 
daof,Ó voluntaria" quando na ~alidade o que bouvt 
foi a compra des~ por Dquelle, uma l~itima lransfe. 
reneia de propried11de, fartametate ~ por do· 
ooment.M insu!peit0!11 oolbid08 ua )liWtUcaooes ufi'J· 
eiaee inglezM. Assim ~ndo. está o Bant o1 Lon<lon im
poseibUH.a4e tfe fesoedir qualquer tuneeionarfo dn e:J:· 
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Dt•illsh Bank com mais de doiõ nnnos de tervlço, os 
quaes têm os seus direitos plenamente assegurnd&e pel~ 
decreto n. 54, de ~2 de setembro do 1934, art. !l~ 

Arrogando-se o direito de fazer tabula rasa de toda 
legl,lnc-11o do Pai~t o Bank of London vem di6pensando 
os fispciconarios do ex-British Bnnk. Quanto aa& fa. 
ctos ~ alguns emprogados despedidos já estareiQ~tcOl· 
locados em ot1lros empregos, qu('ria, talvez, O' B~k of 
London que ellee ficassem ao desamparo, emquanlo 
aguardam o reconbecimant.o dp smt.q du·on.oR ao~ qunes 
não renunciaram? Já nio basta o facto de. nrecisarem 
recomecar uma earreirn em certos casos em idade que 
se a devia estar terminando? · 

Por que em Jogar de citar o numero doA efllpre
gados do ex-Br!tieh Bank damittid(M pelo Bank of 
London, os solicitos advogados não eitarmh as condi
caea em que elles foram admitlidos? Teriamos entlio, 
a opportunidado de verificar a vergonhosa redu'colio do 
vencimentos, a renuncia expressa aos direitos da esta
bilidade e a prf'onricd~tde de tnl admlssiio feita "por 
experiencia", tratando-se de antigos funccionarios mais 
do que experlmcnlados. 

Mais uma vez o Bank of London, capciosamente, 
procura deturpar a- realidade doa factos. Nilo ha de pre
valecer, porém. a mY'!titJcuelo sQbre a verdade; a ar. 
bitrariedade sobre o direito. 

Os tuneolonarioS' do &x-Brilish Bank, demittidos ou 
nllo, apoiados vi~·urosamenle pelos seus syndicatos, 
1srão respeitar n lcl, queiram ou não queiram os que 
se julgam donos t'm casa alhein. 

Quanto ao mtmtanto da indomniznciiQ que o banco 
allpga ter de pagar seria interessnnto n publlcaci'to do 
uma lista dos funecionnrio11 do banco,- detalhando os 
vencimentós, por onde Pe veria n inllignificnnte qunntls 
que cnh~' n cndn l'nnccionnrio brol'lilrirn em relnclio á 
que reoPberd cndn funecionnr:o inglez. ' 

"llJWENDilNllO OS D.!nEtTOS DOS B:\NOAI\IO:i 

Como o Ministro do Ta·e&balko !Liatoria a acça.o do seu 
Mini1te1'io no caso doa empregadoa do British Bani• 

o l\linlstro do Trnbn:ho, Sr. Agamemnon Mng:'l.· 
lhile!!, dir·igiu ao Presic.lenL~ do Syndicato Brasilcit•o do 
.Bnucarw$ o seguinte Lclegrnmtnn: 

'' llespondendo ao appollo dos~ e Syndicato, r.m de· 
!C~Su au elSLnbilidnde dos :t'unccionat·io do Briti.sh Bnnk, 
quo ucuba de encerro r definiU · amcnl · as suas trans
nccõcs, cumpre-mo informar qu •, d~sdc agasta do ouno 
pussntJo{ b .Ministerio do •r1 aba lho, c•m collaboraciio cora 
a dircc oriil desse S~·ndicnlo como ns do.s de S. t•aulo, 
Bnhla e Recite, vem emt>rcgnndo todos o.s esfQJ'co.s [t\ra 
a solução do dissídio. ll~soalmcnle pQOcuret com re
JH'esenLantes do Brilish Bnnk c do Londo.n"'Bank, t.mn 
t'ormu:a couciltalorla, no sentido dos futtcciQnfU•ios do 
Britil'lh Bank serem trnns!cridoa pnra o London, com 
d1reito á estabilidade, ficando este halico gnrantitlo rom 
o deposito da iruiernnizatiio feiltl ~ó Britls.h d,. aeeor
do com a lei 62. 'l'endo n dit·ectorin daqueile.~ llancos 
recusado aquella formula, o Mlnlsterlo do 'l'rahalho 
pediu, por mLcrmec.lio uo l\1in1sterio das Relações Ex· 
tcl'lorc.s, copias cins nctu da de"'ibcracão da usscmblén 
do l:lritish Bnnk c o.ulros e:amentos do informacilo, 
necessario.s pura esclnr.eécr a si!untilo Jurldicâ, 111to é; 
so . ,. truta de llqul~lio ou de inoot·pornl)i'io. 

Com us:~es eftimentus, os qu11es e.>sc Syndicnto 
conhece, nconselhet fossa eucnminhlld..'\ a reelamnçlio do 
dissidio ás Juntas de Conciliacilo e Julgameulo e no 
Con,;elho Naeional do 'l'rabalho. O toso depende, t~orlnnto, 
de dectsiio' da Ju•llça do trabalho para a qual a Pro
curadoria ~ral do Departamento 1'-\ncionnl -do 'J:'t•abnlho 
encaminhará todas as reclamações indivldunlizndas quo 
lha forem (.!l'esentes. Além desse esforco, o Mlnlstcrw 
do 'l'rabalho communicou·-se com todas as suas Iuspe
etorias R.cgionaes e oe Syndleutos de bnncarlos doa Es
ta.c:los, pedindo a relação dos funccionarios dJ Hrilish 
qua niio foram aproveitados no Lonclon, com o tim de 
collocal-os em outros estaboleclruenlos bancnrJOs o na 
futura Carteira A.grleola do Banco do Brasil. O recur.:o 
da juatica dO trabalho, emquanlo não fôr votado na 
Camarn o projecto de sua organizaclio, é lcnlo, 11orque 
a cxecucão do julgado será feita ua Juetica ~omrm.tm. 
Rnudntõe . - A.ti~~Mem'llon Maoalhãe1 ... 

Eis Srs. Deputados o quadro triste que vos apreaeuto. 
Permitti-me ainlla um instante, para vos most.rar uma acena 
triste originada, de uma burla de direitos dos empregadô:~ uo 
Estado do Maranhão, ha pouco mais de 2 artnos. O gerente 
de uma empresa eetrangeira, Companhia Hulley, do energia 
cleotrica, da Capital dnquelle Estado, despediu, violentamente. 
e som a menor considera-ção, diversos de seus auxilinres bra
sileiros, alguns doa qunes em idade avançada. No Ltuge do 
dQscsporo, um doe attingldos por este golpe trio e cruel, 
deante do espectro que se delineou nos olhos, da mleeria que 
lhe invadiria o lar, sáe desvairado A rua em busca do rocon· 
sideraçllo do noto brutal desse gerente o.strangeiro. Hetébido 
11elo estrangeiro que niio soube occultar os seus sentimentos 
sarcssUcos e motejadores, o em,pregado brasileiro sente o 
sangue ferver-se-lhe nas velas; o calor subir-lhe á cabeca, o 
controle de si proprlo perdido, desest'Orado, saca de um:1 arma. 
e proeta a tiros esse gerenlé que não soube ser. humano. 

E o Jury a que foi submetUdo não puniu este ~Seu gesto 
incontido: não o considerou orimln04o vulgar; compadeccu·sc 
de sua dOr, de seus padecimentos e restituiu-o á sociednde 
:)ara quo viesse elle servir de exemplo n outros pa!.t•õM ct.cs~ 
nlmado.s. Nilo e.stou Sr. Presidente, fazendo a llot'Ologia 
vmgnnça ou da resistencia pela violencla. Todos nó~ somos 
homeiJB, todos nóa sabemoe n que eonUngenclaa somos au~ 
1•ados, num instante de desvairamento CQmo e.sse, que niio 
desejo para infelicidade doa proprios empregado.s, dos pro
Prlos operarios, se reproduzam em nOflso Patz. 

Sr. Presidente, vou dur conhecimento á Camara de mais 
um cnso doloroao, occorrido com um ban;f.lrio brasileiro. O 
l'elato do q11e se p116sou const,a da seguinte carta, que passo 
n 16r: 

"Rio de Janeiro, i de março de t937. 
Illmo, Sr. Presidente do Syndicato Brasileiro de 

:Unnca1•ios - Nestu. 
Presndo senhor: 
E\1, Eduardo Rodrigues "asques, abaixo assignallo, 

&oliêito de V. S. o favor da sua attenção par~ o se· 
auinte facto: 

Ha oito nnnos umpregudo do Dr1tlsh .Bank, nesta. 
Cepltal, vi-mo de um r.aomouto para outro diiPensndo 
de meu emprego, pela encampação daquelle ll ,Jlco pelo 
London Bank. 

Assxm, sP.m meios para me sustentar c d minlln 
familia, fiquei aguardando quo as leia trabalhistas des
sem uma solução ao lltigio crendo com aQuella uucarn· 
paollo, liL!glo que, infelzroente, anda não ficou rellol
vido. 

Acontece que, tendo recebido int1m ç!lo para paga
mento dos impostos dn casa que possuo num dos subur
bios da Leopoldina o, maus ainda,. precisando cumprir 
a:s ditiposicões da Snude llublica que vem do me inlimal' 
n fazer algumas obras no referido immovel, não en
contrei oulrn solução, no momento, senão a de acco.Jt 
n offerla que a Adminlsh•ar;ão do London Banl: n1'lr , z 
e, hoje, dln 1 do marco, fi!I&Sci quitacli.o, sob prokfto, 
dn imporbancia do 2:700-UOO (dois contos o s; Le::enLos 
mil réis) • 

r;nturalment.e, v. s. já deprchcndcu tiS raZÕI P! 1' 
que ou lhe dirijo a presente,.. 

ll:' para o 'fim de vôr se o S;rndicato Bras1leuo 
de Bnncario.s, actunlmcnte sob a sun oritmtnçlio, pódo 
se inuwcssar por um bancario que, como muitos, se viu 
nn contingencilt de abrir mão de ieu.s dit•eitos, para não 
succumbir e não perder aquillo qu~, com tanto sacl'i .. 
ti elo, poudo a.;ranjar pBl'a si o aua familia: um lnrl 

Sr. PresiEJente, recerô que o meu gesto, nr.ceit.nndo 
aquella insignificante quanLla, tenha deitado por terr~ 
todos os direitos que as leis eociaes do Bra.sil me asile• 
1uram e que só o unicamente A neceuidade poude mo 
forçar n renunoial-o.s, ainda q'Ue transitorinmCM !e. 

Confiante, porém, de quo o Syndi~ato quo rer>resonta 
u nqssn clusee conseguirá obter para todos nó3 preJu .. 
dioados a d~oisão f a vo,·avel·aos no.;sos lngltimos dircitua, 
peco n V. S. nllo se esquecer deste. seu collP.ga quo 
aguarda, com seremdade, o pronuncial]lento da Ju• tio~ 

brasileira. - Edum·clo Rodrtgue1 Vasque"." 

Nós, Srs. Deputados. dovllmos nos r.onccntra e medllnr 
um poueo• ~l'Pmos 1.,·, l~D9.Usnb!lldndc ou não etn ca co1U41 
t-EiSE'S? 



RnbbRdo 1H 

E' tempo, Srs. I!(>pulndos I E' tempo de nlQ;u•mos n caboç& 
e dizer n esses cavnllleiros: "Srs. inglczca, rl!spcftno as noasu., 
leis, ou nós seremos obrigados a enxotar do nossa terra todo 
nquelle quo nos queira menosprezar. faltando com seus deveres, 
nllo respeitando as lr,ls do Palz. Destes nno precisamos, núo 
nos fn:~:em taltn, são tals()8 collaboradorcs, e n.ssim os enxota~ 
t·emos, co111o hospedes ioclesejavels. Nós vos provaremos qu" 
~J Brasil 6 dos D1·nstloiroa, o só dos nrasllclros." 

Concluindo, Sr. Preslt:Wntc, ó meu deSdJo, 6 deseJo du 
todos nós, qJJe os dil'Citos uos funccionarios do Brit.isb Hnnk 
sejam rt't'peiLados pcia lHllll'll do n06rl. l)nlrn, pela bonra dú 
Br;r,n, pela honra dc<se Paiz, que amamos, pela hourn desta 
l.crtn c.lt' Snnl n Cruz, Jtelo cngrnodeclmcnlo do nosso Brasil. 
(Mwifn !11m1. p,1.1mas. O ot•ndur ti cump:,~~Hr.ltiiicwl~o!-• ._> III!I'II!'!I'Prl~'"""""'*"l! 

o de P o Hca-m· 1 Hhanlc o el'udito hiiiiA>-
RI:;Qt:El\Il\UtX'I'O 

lulm.lo uraln data o qwu·to -cenLon:u·lo da rL 11!o~lw. ôr.: 
Ollnda. rroica ridn:lo bt•asi~ira que n c1!onlznt;• 1 (lonu
guNn rm n e ~h·iliT.ou t-m nome da Cot'i)a, Cont3 n no&~o 
no.ciona!i;;rn f.':t-e:-pot4l per•nambutana, pt•op&mos a rt·clio 
J& aetn dn n " lrabttlhns de lurjc de um ''Oto ~~~ rr~ij.J' 
oivleo, ll'll'gl':tp ol!o-~·n ·eongratuhll.orinmru1e no E'Cmo IIC-
I•hor (:nvrmarlot' E.-tado de Pernnmoueo o no Sr. Prcfcil:> 
do Mnni"cipio de o I ;r. 

~la dt~ ~~fi, _ te mnrcG dP t 937. - R~tmberlo A/Otlt'a, 
·- Â1""1'M l!amnr.u. - H·~08 vw,~, ... ,, - AU."Qaio de .Gtkl. 
- Art/uw (JCVfll('ft.tli. - rin [)(1_.,_,. - UeátOt• lltlia. 
- At»t-e1 Difl11. - T~;·a ~. - At•hldn ll11.1Uu, - ll.e(lll 
Jl(l.f'f'(ll. - Moiplto Ce#nq, ÍfiiHÍftl ~. - Cflf'flold 
A 11'""·'. - -811., 4 ~~~('.? IAillio. &>'llhr'i.laiJ llari1. - Renaco 
Bnf'bns,. - Jl,.l)tÜftn ,\In i,,. - !.nu ,., ~".1 A"e111111. - B«rro4 
l 1l'AitJCI.fln, - ~uv~or t'c OlitHJiNr. -. ran luuwr. 

eh'o do se o .llas o DIH dá e:~t!l dep()imcuto: 
das rlllas nn 'lor enpHanJas (Silo Vieentft .., 

anto 1aro) por ondo ra, po1·quc antes Uvet·a uurto 
Í1issQ. Coroa, a quo cham imciro a nossa attençilo é a do 
a-e~ •; se,·ero e vtrluoso 1 ·to Coelho: - Pe•·nun1buco, 'i'l-
uM( .t;o;,lho, além do cor o busto, a oecA.Ssarla aRibicW.O -c 
filo(hda no de&t-jo de ga o e;:. ciaoa para liüat• no camPO da 
r.,l01•in c dn t'ortun11. se Ih nprMentaya ". - (liistaria 
Ueral dn Brasil - :! erl. png. ) • 
~ Hodiornnmonte f.!·c 0<:1 t•ullo s da ntstorJo Pnlriolt, ccrlo, 

},oeJ.u& Pombo m~ o _llcl!l:u:nuo _ lcYo o autoridndt•, pelo 
\alor com qt1o • mpoc. Do"rte su.J ·tas mqnftleas opt·cela-
~~: - A c a an!.l\ !to Pct·n~u•bu foi uma das .qoo Pri-
molre se po\· nm, e tornou-se logo nito imtmrtant~. 1'81'.n 
tst~e eoucor n4o só um c:OIIitutdo · eoncti(6es e~e<'peio-
naes, com eiretsmatancla de h!vcr L ua pat1.ilba flUe 
se foz, a lwmNM qtte rcttnia ''"nfiaa eJH:fttcnce, IJOl'a n 
diftleil ssiio conf.klda aoo~ donalarios. rte Coelho além 
de u ~11il'ito .rerto, !»llfSuia caractel' nohr • RODe~. FA•a 

, pot'stl''cranlc " ae>!tu'o, nunca eed~ taeUnten~ a 
a c os de vontade lij · da:~ cunl hlgPneias 1 que ~~e t>n-

. , ..... Jl "" ~j 
U3). 

E um sem munC!'G tkl vallosi11simas opiniões' 
fuslidio<'o enttmt'I.'.IU', tMlra cbc;nrmoe a:> compt'O\'anl 
.. o merito pcsso:ll, quando tunr1alio <'m t:.~s virlu 
f.empre lmp01•tnneta pondern,•t>l". (-8. Buarquc de H ~). 
Ao PIU' de ti\o bt•ilhnnles quall!lndcs mornrs l'l'lf'\"ll ,n,fa ob
sat'VIlr o espirilo dttcido e eet'1ar~eldo tte ndmtnigl ot• de qu•1 
fll'll dotado. Suas lniciath-8.11 tornnrnm-~ ft amrnlat•s :\ 
'ido. economien e social dll Clli>H·&Mi.n.. F:Ue ,.i J enliu a T~rru 

m o carinho que instlira m lmn.s ~cnttm os, ao ~SIJJrl~ 
elei~.J:io n1ais volatio-ao Tt•abalbo llo qn•• Avllutur.a. Trn-

l.a Jtdo r.ara ampliar os BNls rPcur:1GS StiNCB elle cstnvo 
t"'n. rt'fo nmn obra pnra alt•n,·~-"!'::lr seenlos rom as im-
~ll iDapag&'\'"C1R M ~u grR'I'Irlt- opulsor. E' que todn 
llbra fundada lrll7. Nn si o f'll I) rtu perff'iefto que fo u 
caraet(' do qv.l' " Pterno. ( . 1'11 lll'ogramma de nett\o, 
1\1! st-1as br1 lt~s imc:alh"U 4' sl1a aucfaeiosa neth<dade 
Dilo pectertar ,. melbor fiP~r ~ do que neata ptl!Sag"('m dl' 
Viseoode do iôte~uro ar 11 I~\ ~itt\do: "Prom~·en 
tambem por 011 rnmJo ~t.e el efe neU\'o os ettsamentM 
dos porimitiv~ co O!l lnílll11 da ten-a: e o mPsAlO 
r~mUnua- a fnz~>r ntros nu~ tueoesslvam.enlt-. e 1'01-' 
'-t1n oont.a manrla•.'A ,. i . o !=d de Pot tU~n~l, como da• Cltnl\l'la~ 
e da flali&a. A f'..olo11i ·olllli't'a\'a 11 o~; a lndutrtrin 11•1 
llesetuvBh·ia: e a r~nt In '·tnrto t'rNCia 11. par lia do Donnla-
t·io ~ lkltl partkul • A,; rut~«ms rie cada\ qunl t'omee:t-
va.m :1 extt•em11r ddinil i' w!llt•. trns cultivavam o al-
aodi\o, outl'Gs ~ ma. m11i~ man.timeato.ll: estes flrnn1 
twdrciro ()lt Glf' · . actuE'Ueft ft•r ·, . .,s ou earpiftlt'iroP. 'l'antn 
paz e JlrO!!p('ri d<'vlum fazl't' ahit· a P<'rnll'mhnro rmll-
tns colonos b das ont.ras cnpita e sohre tntlo da d•l 
r'()rto Regur - trile nlo se nk>m -.·nm da l'f"PUtaeio d<l 
rlgoraso r o!l ltt'lillQUenft•s, que em las n11 otttras capitu-
nias adqt ria Dunrlc Coelho, da q\ial r· t.ncilo Unha nnllcia 
o !'\Gbe1 o. a qnt'm llavam Wl tudo eonta; ·u só o donnLil!.•lo. 
como ns dos colonos. 

endo tudo em boa marcha, Duarte Coelh r~~üo duvidou 
rehcnder uma \'Íl&gem i\ Europa, para entnbo eonlrnctos 

1 alguns ricos mereadórfl!l l!obre a eonstrueçã e obras 
ara fabrico do nssuear, mediante conceasões que I fazia; 

o em poucos annos já Unha em sua eapitnnin varios e nhos 
"Escolhendo bons colonos, impondo a disciplina e organ ~uo 

· o trabnlho, niio lhe faltaram os faclot'e!l 
. · ogresso material de 
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Exmo. Snr. Dr. DORVAL LAOSRDA 
DD. Procurador do Trabalho 
Nesta. 

Rio de Janeiro, 3 de Outubro de 1936. 

O Syndicato Brasileiro de Banoarloa, como orglo de defesa proltsaional 
·e coordenador de direitos e deveres reolproooa entre empregados e empregadores 
(Deo. 9U19" de 12 Julho de 198•, letras •a• e •b•)1 representou ao Esmo. Snr. MI
nistro do 'rrabalho contra o procedimento do Britlsh Ballk of South Amertca Ltd. 
por julgal-o Ulegal e attentatorto aoa Interesses dos tunootonarloa daquelle estaM· 
leolmento bancarfo. 

Tendo Sua Excla., o Sr. Mbalstro do Trabalho encaminhado aquella :re
presentaQio li Procuradoria do Trabalho, para soluQio, foi V. Excla. Sr. Dr. Dor'fal 
Lacerda, com grande fellcidade1 destacado pelo Dr. Procurador Geral para dirimir 
o conflfcto trabalhista provocaao pelas Dlrecto.rlaa do London e Brltlsh Bank. 

Assim, convocado por V. bo.la., oompareoeu este Syndioato li Procura
doria, nio como qulz dller o advogado do empr.dor para propôr ou al"Yit.\'IU' so
luQões, o que cabia propriamente á Iniciativa de V. E:xoia., mas para e:xpôr o seu 
ponto de vista e delle tirar as conclusões que a mdenoia impunhà. 

Nesta condlQio, foi, com a maior sereDidade e rJioro.amente dentro da 
lei, dada a conhecer a theae defendtlia pelo Syndioato como representante autoriza· 
do doa fnnoolonarloa do Brttlsh. Jllm re11posta, os advopdo>s que representam ao 
mesmo tempo o London Bank e o Brltlsh .Bank, evidenolando assim a communidade 
de intereases, apresentaram um longo memorial, que está nos antOB, e pelo qnal re
jeitam, deturpando-as, granmente, allãs, a these e as conclusões t:I:JM)stas pelo 8fn· 
dlcato e por seu turno elaborando uma comprida e luoeftayel juatifloativa ás suas 
attitudes, permittindo-Re até ameaQar as prerogativas legaes dos banoarlos e poade 
em choque a autoridade e affloiencia doa Tribuoaea do 'l'alabalbo, pois, declaram, 
lrf'- .,para humUhaQio destes, ganhar a sua causa na justioa commum, prometten
rl''~4.ilda, protelar-lhe o andamento durante mlillos annos. 

Oa proprioe patronos dos Banooe Ingle~es se lnnmblram, aaslm, de pa· 
tentear, a terrlvel pmslo tt:onomictJ a que p:retendeJD submetter os seu• emp:rega'Cioll 
de vinte a trinta annos de casa, pressão con,ra a qual, estão convic,os, nem o Ml
nlsterlo do Trabalho tem elementos de reacQio. 

Pareoem e~M~Ueoer, entreta.oto, que hoje mais do que nunca oe ugioe 
do Poder Publico estio amplamente fortaleotdos de *odo o ampuo lepl D.80M8ilrio 
para responder de modo o mais cabal e o mais eUiclente a desafios taes, viaando, 
por mios e:drangeiras, perturbar a ordem e seguranQa naolonaes. 

Bem ayntàethllou o lliastre J)Mrono •ex·adversoa o pensamento do Ban· 
co, ao entregar a V. Exo.IL, Sr. Pl'oolll"&àor, o memorW aüucUdo: •011 os ~ciona· 



rios do Brttlsh concordam com o que o Banco lhes quer dar, ou depostta:remos ó 
dinheiro e Iremos discutir na justiça commum durante os annos que qulzermos • e 
linaUzou: enio ha conolllaC)Io posslnl•. 

Esta• palavra!! foram ouTidas por V. Excla. e revelam flagrante menos
preso pela actuaoão do Minlsterlo do Trabalho, a quem os bancos lnglezes negam a 
proprla faculdade de Interpretar as leis trabalhistas e declarar, pelos seus orgioa 
legaes, quem eKtã com a justtoa e quem labora em erro. 

A quem nio se conformar com a lnterpretaC)Io da lei cujo monopollo 
elles se arrogam, fazem sclentes de que burlarlo até a propria lnterpretaolo por 
elles concedida, recorrendo tquella que, pela sua Infinita morosidade processual, em
bora animada dos melhores Intuitos, mata o direito do trabalhador nacional, premi· 
do _l)elas suas fraglllsslmas condloões eoonomlcas, ante a Indefinida paciencia do ouro 
loglez: referimo-nos A Justlc;a Oommum. 

Ante tão luaollta e desmedida attitude, Sr. Procurador, oa funoclonarlos 
do Brltlsb Bank, pelos seus Syndicatos, confiam em que o Sr. Ministro do Trabalho 
querert, dentro e tio s6mente das normas legaes do PKlz, dar completa e efficlente 
resposta. 

-()s bancarfos do Brltfsh, Sr. PrOcurador, nada ~dem, nada desejam além 
do direito que lhes aBBiste em Jel. 

Resume-11e no seguinte : -

A todos os funcclonarlos do Brltlsh Bank f:(ca ••e~rado, 110 Bank of 
London, o direito de effectiTidade, de accordo com o dlspos~ tio art. 89 ~ seguintes 
do Deo. n.• 114,, de 12 de Setembro de 19:U, que regulamentou o Dec. 2'.6115, de 9 de 
Julho de 193,, por forc;a do art. lO da lei n.• 62, de IS de Junho de 1935. 

E• a simples appllcaoio da lei que consagrou a estabilidade dos banca
rios que plelteazg. 

E' a salvaguarda do direito mais :sagrado que foi reconhecido pelo Go
nrno ao funocionario do .BancQ e que se aQ))a oonslgnado tanto na leglslac;lo do 
Goveruo Provlsorlo, ~:eTlgorada pa Oonstltntolo, oomo nos perlodoa post-constituoio· 
IMl, e foi por lei Totada no OongreiiSO NaojopaL 

E 6 esta pedra-angular do systema trabalhista brasileiro que os Banooa 
lPglezes preteJldem 10mprar .oom a magra Jr&tW0891o de um mez de ordenado por 
a:n,no de servlc;o. 

Os bancarlos do Britlsh, pelo seu orgio de classe, !\e batem pela razão 
de ser de sua profisslo e nAo a trocarão -por lndemnfzaolo alguma. 

Tanto assim que o l'&oonheolmento da estabilidade pelos Bancos Jngl~· 
zes abrirA a porta a todos os entendimentos, a todas as concllia~s. 

Oomo poderia um orgão de olaBBe deixar, ã sombra de qu!llquer pretex
to sophlstico, conculoar ou melhor negociar o direito mais alto que a sua classe oon· 
qulstõu atrnés fnnumeras vicissitudes ? 

E' precisa~ente por saber que ba uma coalisilo de todos os babqutlros 
forJPada com o fito exoluslTo e oo.nfea.•ado de derrubar a es&abllldade do emprega
do, constituindo-se até mesmo uma Oaixa com avultado oapltal, destinado exoluslTB· 
mente A destrui-la por todos os meios, que o Syndloato tem como mala alto deTer 
defender esta estabilidade a todo transe e com todas as preroJatlvas que a lei lhe 
concedeu. 

a lei. 
Os banqueiros com este proceder se oollooaram abertamente contra 

E é porque diariamente estt' Syndicato tem a tratar de casoS" em ~ J; 
6ra e~tte 6ra aquelle banqueiro l'evela claramente o seu Intuito de fraudar esta li~ 
que nio p6de esmorecer precisamente no Instante em que se fere o maior pleito. 

- No proprlo memorial dos bancos patenteia-se, embora oom as caute
las habltuaes, este Intuito de desobedlencfa ã lef. Diz em Item X - : cDo exposto o 
que se conclue é que, quer para ·maior seguran~ do ~principio de éetabllfdade, do 
qual com justa razio o Syndicato é ardoroso defensor ..... 

Ptreoerlam, pois. respe!tar este prlnclpto, mas logo em ~da Invocam 
pareceres tristemente famosos de Waldemar Fetretra e outros, solfbftados pela As• 
soolaQio Bancaria do Rio de Janeiro, e onde estes juristas 1 ~lnam precisamente e 
·• pedido» pela inoonstitucionalldade da lei de estabilidade. 

E ainda á Hf! 
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margo no caso do banoarf 

Nesta questio 
banco Incriminado pagaril 
tado do serviço emquanto 
affirmar que Magaldi nio 
tra lato reclamava o bano 
prime o Ministro Laudó, I 

}. Nem de bôa f 
responsabilidades luheren1 
oos, a intenQão sequer de 
lndlreotas, mas de meia d1 

De accordo co 
JnoonaUtuclonalldade é bet 
Dispõe o ar&. 96 da Oarta 
nal qualquer d.lspoRitlTo d 
publica oommun1carã a de 
bem assim A autoridade lE 

ABSim nio pr< 
nalidade perfeitas continu 
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E ainda á aegufr figura a indefectlvel arma, adrede stpllrllda e divorcia· 
da do contexto e que os ante-estab!Ustas invocam sempre; o voto de LindO de Ca
margo no caso do bancarfo Hercules Magaldl. 

Ne&ta questão não estava nem poderfa estar em jogo a estabWdade. O 
banco Incriminado pagaria integralmente o funoclonarlo e o mantinha apenas afas
tado do servi9o emguanto exercesse o cargo na dlrectorla do Syndlcato local, _por 
affirmar que Magaldl nio poderia desempenhar a contento as duas func9ões. Oon· 
tra Isto reclamava o bancado, nlo tendo vislumbre de razio; é apenas o qne ex
prime o Ministro Laudo, nem mencionando, sequer, a estabilldade. 

· Nem de bôa fé, seria attribuir a um Ministro ela Corte Suprema, com as 
responsabilidades lnherentes a seu cargo e tão bem Invocadas pelo patrono dos ban
cos, a intenC}ão sequer de fulminar de inconstitucionalidade, em alg•tmas palavras 
lndirectas, mas de meia duzia de leis, anteriores e posteriores á Conatitui9ão. 

De accordo oom esta mesma ConstituiC)Io o processo declaratorlo da 
Jnoonatltuclonalldade é bem diverso, e não seria o Mint;tro Laudo que o ignoraria. 
Dispõe o art. 96 da Carta Magna: .quando a Corte Suprema declarar lnoonatituoio
nal qualquer dlspotdtivo de lei ou acto gonrnamental, o Procurador Geral da Re
publlca communlcará a decisã.o ao Senado Federal para os fina do art. 91 n.0 IV e 
bem assim á autorid,ade legislativa ou executiva de que tenha emanado a Iel ou acto •• 

Assim nio procedeu a Corte até hoje e, pole, em vfgencla e oonatitucio· 
nalidade perfeitas continuam a leJ sobre eetabfildade - em que pese oa Brs. juris
tas que, aoUoltados, a condemnaram. 

li 

Analysando agora rapidamente a app1fcabilfdade do principio de effeo
tlvaC)Io aos ex-funccionarios do Britlsh, estudaremos a verdadeira Bi&uaolo deste 
banoo que, como parcella do activo do Anglo South Amerfoan Bank Ltd., foi com 
11ste incorporado pelo London Bank em assemblêa de 17 de Julho deste anno, cujo 
•compte rendu• está authenticamente traduzido de publica9io offioiosa lngleza (nos 
autos) e constantes do ·Board ef Trade Journalo pua uso officlal, pubUoada nas 
officiuas graphicas de S. M. Brttannica, na edlc,io de 23 de Julho. 

No ambito deste modesto e rapido trabalho não pretenderemos adduzlr 
oopia de argumentaQaO juridica em torno deste caso de tnoorpoJaC)Io, pol'!z_· já H 
acha luminosamente expedido no parecer do grande jurlsoonaulto patrlo 'l'argino 
Ribeiro, que apresentamos e está nos autos. 

Colheremos apenas na llcC)Io de Carvalho de Mendonça, o maior sem 
duvfda, dós nossos commerolallstas, a deflnic,io da incorporaoAo e mostraremos a 
sua perfeita applicaC}ão ao caso vertente. 

·; cO phenomeno jurldioo da fncorporaolo não é~ do que a transfenn,. 
cia do patrimonio da socüdade anon)!nta que desapparece para outra, que contintía sem 
alterar a sua essencla, perflgurani:lo em synthese uma •compra e venda• ou •oessi.o•. 

•Para realizar esta inoorporat,ão, uma das sociedades augmenta o seu 
capital; outra decreta a sua dls!10lu9io e nomeia Uqutdantea ..• •· 

cA. Incorporação par' a BOóledade subsistente, não faz mais do que aug. 
mentar o sou oapitalt e para a sociedade abaonida é apenas um modo oommodo, 
economico e rapido ae sua Uqufdaçio•. (Tratado de Direito Oomm. Bras. Tol. In. 
X.Jv, ll, Parte lV) 

·E ainda no seu paragrapho 583:-

~. •Pelo segundo (isto é pela lncorporac,io) uma das sociedades subsistente 
1-• ..... a outra ou as outras, que se dissolvem para serem a ella Incorporadas. Nio 
, llre&Qio de nova sociedade, porém simples extinoC)Io de uma ou ntais sociedades, 

para fazerem parte de outra que oontinúa a existir, alargando sua esphera de acc;io 
e accrescetliando ~os stus proprios direitos e obr/fltlçõts, que permanecem intactos, os 
dirtilos e obrlfltlç6es da sociedade ou das sociedtJdes que a elltJ se inctlporama, 

E finalmente paragrapho 58' : -
•As sotltdadts que se incotporam a outra nllo entram tm lifll#daçllo, mas 

desapparec~m em absoluto.• · 
•Se essas sociedades continuassem a e:dstir, qner com o seu patrlmonlo 

modificado, quer com a pstllo aatonoma, quer ainda para os qftitbs da liquldaçllo, 
comprehende.se bem, lllla ha11eria lncorporaC)Io•. 



Estas palavras alo &euualmente reprodusidaa, embora pareçam ellpeclal
mente esoriptas para o caso que Tersamoe. 

Applicando esta Hcçio de direito aos factos oocorrfdos oom o Londoa
Anglo South e Britiah - chegaremos ã oonolulio Uteral de que este ultimo niJo en· 
trou em liquidaçllo, mas desapptzreceu em absoluto, 

Se nio, vejamos : -
Preliminarmente, chamaremos a atteuoio de V. Excla. para um ponto 

que consideramos de relevante fmportanola: a simples aota da assemblàa do Brftlsh, 
exhlbida pelo lliustre patrono dos bancos, nada p6de pro11ar por si s6, porctQ.e nada 
expllca, e sõmente 6 intelllglnl como consequenoia das operaoões oonslinádas nas 
actas do London e do-Anglo South, que juntamos aos autos. 

Destas duas actas, verifica-se que no dia 17 de Julho deste anno, o Lon
don e o Anglo South realizaram, cada um de per sl, uma assemblêa extraordlnarla 
o primeiro cpara discutir uma resoluoio autorlsando o augmento de capital de qua
tro mUhões pAra quatro mUhões e quinhentas mil libras, com o fim de adquirir. o 
Anglo South Amerioan Bank Ltd.• e o segundo cpara ser votada a deolsio em vir
tude da qual o Banco de Londres assumiu os negooios do Anglo South, Inclusive o 
seu pauiTo e deposito&•. 

Estava assim consumada a Incorporação do Anglo South ao Londo~ in
corpora9io que o proprfo advogado dos Bancos affirmou perante V. Excla. 

Mas, neste negocio, o que teria advindo daquellR paroella do aotfTo do 
Anglo Southbque sõ existia no Brasil e que tinha nome: Brftlsh Bank? 

m toplco especlf1co da propria acta do London nos Informa ampla
mente a respeito. 

sOomo resultado deste negocio, ao ser ratificado pelos aocionlstas do An
glo South, o noS$0 BMco se tomar4 proprietario til todas as acçõts do British Bank of 
South Amerloa Ltd., o qual é subsidiarto do Anglo South, operando no BrasU; estt 
previsto que os negooios do Brltlsh Bank serllo absorvidos no momento opporLuno 
pelos nossos. • 

Isto l!lra em 17 de Julho, quando o London comprou todas as aooõe!!l do 
Brltish, e consta de communioados ã nossa praça, inclusive no •Dlario Officiah. 

Desappareoera, pois, em absoluto naquella data, a sociedade anonyma 
British Bank e1 portanto, a personalidade juridioa deste e, mais ainda, não poderia 
entrar em Hquuü.Qio. 

Foi precisamente o que se deu, nos outros pafzes da Amerloa do Sul, 
onde tunoolonava o Anglo South pafzes em que a legislaolo, notadamente a traba
lhista, 6 menos desenvolvida. Substituiu-se tio sómente a placa do Anglo pela do 
London. 

No Brasil, porém, entendeu-se proceder de modo diverso - pjlra melhor 
contornar a legfslaQio. ' 

Daqui mesmo partiram instrucções para que em Londres fõ11se realiza. 
da UPla a11118mbléa de accionistas do Britlsh, assembléa que deliberaria a llqulda
Qio Toluntarta. 

Quaes seriam estes aootonlstas, Inquirimos, se' o London Bank já havia 
adquirido todas as aoQões do Britfsh? 

Onde se realizou esta assembléa ? - Na propria séde do London (vide 
a aota Sunta). 

Em /3 de Apsto - quasl um mez apõs a inoorporaQio- o London re. 
solveu •liquidar voluntariamta/6• o extlnoto BrUiBh e nomea1· como liquidantes funo
cionarlos do proprlo London. 

Galnnfsando o oadaver do Brlttsh, teve o London em mlra b~ \as 
leis flscaes e trabalhistas do nosKo pafz. ~ 

Era neoessario que existisse •uma llqufdaQIO» para qus pudesse assrm 
alijar todos os empregados, já entlo desnecessarlos, com o obulo graciosamente oon
eentido de um ntez.._de ordenado por anno de serviQo, que seria ainda tirar de uma 
proprla let trabalhlSta para melhormente tudo oohonestar. 

Em diveraas repartiQões nacionaes ;foi registrada a tal aota e pedida a 
averbaoio da HquldaC)io -- mas não ha palavra do negocio realizado oom o Lon
don ••. Et pour cause.,, 

Mais um detalhe ~ysaremos. -
O patrono dos adversartos diz em seu item 1.0 : •Seja dito entre parea
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!lar como liquidantes func-

LondOD em mira bq=" as 

.9~ para que pudesse ass1m 
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ae o Britlah Bank foue uma grande fonte de lucro oa seus aoofonlstat nlo delibe
rariam o seu fechamento•. 

A' lnslnuac;llo de prejuflo, alits formalmente desmentida pelos balanc;os 
do Britlsh, daremos resposta com a proprla acta do London - que num longo to
pico aobre as valftapns tü um un/co Banco forte, explloa: • E' questllo apenas de bom 
senso oonclulr·ae que os dois bancos lnglezes, operando sobretudo na Amerlot do 
Sul1 dlvem nitar entre si uma t:oncorrencia dtsnecessaria e virem juntos formar utn 
mala forte estabelecimento inglez, •• •· 

O Anglo Bouth eete, sim, Tlvla desde annos em reldmen deffoltario, tendo 
precisadt> de um auxWo do Banco da Inglaterra, de oito mtihões e quinhentas mfl 
libras para Dio i:r ' fallenela (vide aca) e aallm nio era opporiuno fazel-o entrar 
em cllqulda9ãO Toluntaria •. Mudou-se a placa, foi s6. 

Mas, Exmo. Snr. Dr. Procurador, nilo é tão facll oomo parece, crear-se 
cde toutes pléoes• uma llquldac;lo Toluntaria, com apparente oessac;ão de negocio, 
quando na realldade foi processada uma transferenola de propriedade para amplia. 
9io de transac;õts, segundo reza a proprla acta. 

Chamamos, em tempo, para o facto, a Rttenc;ão das Repartlc;ões compe. 
tentes, e alguna aspectos desta Irregularidade es&io focalbados na representaoilo fnf. 
cial e no magistral discurso do Wustre Deputado Federal Alberto Surek na Camara 
dolt .Deputados, em 18 dt Setembro ultimo, ( cDlarlo do Poder Leglslaüvo• do dl• 
tmmediato~ 

III 

A.ppliquemos agora os factos ãs leis trabalhistas. 
Temos direito de dizer o! faciD!, pórque, ao contrario dos fllustres ad

yogadoll ex-adnrso não nos limitamos a mêras affirmaf}ões. 
Baseamo-nos tão s6mente nas tres actas authentlcas dos Ires banco! em 

qtustllo - ao passo que estes brUhantes oausldicos se fundaram em trea llnhaa de 
nrn extraoto da acta do Brftish. 

Provado que houve apenas a transferenola de propriedade e de todas 
as acc;ões, do act11'o e passiTO do Brltlsh, para o London, conseqnenof'a eTidente do 
desappareclmento daquelle, é patente qtte houve na e:rpresBio legal •simples traM· 
ferencia de propriedade do estabelecimento» e a~tslm Rendo applioa-se o art. 9~, do Dec-
5,, de 12 Setembro de 1934, pela proprfa forc,a do disposto do art. 10 da lei 6t, de 
6 de Junho de 1936, que remette ia leis, proprlas ' cada ola1188, sobre Instituto de 
Aposentadoria e Pensões. 

' Ora, a lei bancaria é precisamente a do Dec. n. • 6,, ~ue regulamentou 
o Deo. n.• 94.616, de 9 de Julho de 19M, e que reza em seu artigo t citado: c A llqul
dac;lo de um estabelecimento por motivo de seu encerramento de nltfTo, extingue o 
direito de effectiTidade assegurado aos seus empregados, nllD coMiderandtJ, porem, 
como tal, a ezUncQão de flllaes, agencias e serYic;oa bancarlos annexo, nem a Jimplu 
wnsftrmda fÚ pi'Opriedade do t!labtltcimento. 

Quando a lei se refere t ctranAferencia de propriedade de estabeleci· 
mento•, presupõe na sua precisa terminologia que perdure durante e depois desta 
t.unaatlo, o elemeato basioo que é o estabelecimento. 

Esta obsenac;llb é nrdadelra para qualquer das modalidades pre'flstas 
no ll:rt. 91: Na Hquldac;ão e encerramento definitivo do estabelecimento desappareoe 
a r ... ""tl'fldade, e porqueY 

Pelo facto de cessar tambem, junto com o estabelecimento, a posslbillda· 
de de trabalho do empregado, Tinoulada esta lnflludinlmente tquelle • 

A sua effeotlvfdade permanece, ao contrario, nas h:rpotbeses de extlllG• 
c;lo de flllaes, agencias e na simples transferencla de propriedade do estabeleolmeu• 
to, exaotamente porque tem neste caso, o emprego, onde desempenha suas actlvidades. 

A lei, que é sabia, subordina o elemento 1alarlo A existencla do ele• 
mento trabalho. 

Claro 6 pois, que quando allude a encerramento deffnftlvo refere-se tio 
s6mente ao estabeltcbnento prúttlp11l, poSe elCOfp• fUiaes, agencia e servfc;oe annexo11. 



Ora, no oa10 doa autos, 6 o proprlo London que nos ensina, atrav6a to• 
doa os seus impressos, T&rios dos quaes estio no processo, que Banco de Londres 
tstd junccionando no edifido do British - e, se amailhl, qutzer fechar este edWolo 
terã fechado uma simples fülal ou serviço annexo. Nada mais. 

Tendo o Brltlah deaapparecldo, os ex-funcclonarioa deste alo actualmen. 
te de facto e de direito, funcolonarlos do London, por este pagos, nlo podendo aer 
dispensados a nllo ser por falta grave deTidamente comprovada em lnquerlto e com 
annuencia do Conselho Nacional do Trabalho. 

olamados. 
Merece reparo a espeolou analyae do item vm do memorial dos re-

Elle contem argnmentaC)io em torno de aaseroões attribuidaa ao Syndf· 
cato e que foram desvirtuadas. 

Reproduziremos a theae mal focaUaada );)elos banqueiros : Todos os ell:· 
empregados do Brltlah que se dissolveu em Tlrtude de fncorporaC)io alo de direito 
(e, allãs, de facto o tem sido) empregados do London. - 1 Todos têm pola, (claro ê, 
os que completarem dois annos de aenl90 bancario no ex-Britfah) direito~& estabfU· 
dade no London. 

Este banco 6 obrigado por lei a oonaerval-oa como empregados. 
Suppondo, entretanto, este Syndlcato deante das afflrmatlna do "!O• 

prlo Sr. Gert'nte Principal do London, ante V. Ell:clá.. proferidas que este Ba ... bo 
não teria onde collooar todos os ex- funccionarios do Brltlah, o Syndloato resolTe\1 
para estes admfttlr que exponJaneamtnlt pudessem pedir demlaalo, ou nesta hypothe· 
se, admittlda tio somente para convenlencla do London, seria conTencfonado, oomo 
compensaollo li satlsfaqllo deste deseJo do Banoo, uma gratffloaQio por este offereoi
da aos seus empregados, em recon1ieclmento tambem dos bons e longos 1ervfc,os 
prestados. 

Nilo ha lei que possa Impedir o empregado, sem contraoto especial, de 
se demittlr - oomo nlo ha dispositivo legal que impeC)a o patrlo de dar uma gra• 
tlfioaQio que julgue merecida. · 

Nilo na, pois, oomo Invocar o art. U da lei 6S. •Silo nullos de pleno dl· 
relto quaesquer convenoões entre empregados e empregadores, tendentes a Impedir 
a appUoaQio desta leh. 

Al6m de que, foi V. Excia. Sr. Procurador, que por diversas vezes 
assegurou ao patrono dos Bancos a lnei'lstencla de posslnl nullLdade neste ponto 
du queatilo. 

Nullos alo, na verdade, de pleno direito plenamente annulanis, as de
mlssi5es, de que se vangloria o Banco e:rlfncto, obtfdaa por pmstfo ttonomica de um 
certo numero de ex.emr.regados do Brftfsh, mediante uma gratlffoaQio ou tndemnl· 
!ll&Qio, que existe em le , mas que nllo se appUoa oomo Tlmos no oaso ve,.ente. 

Mais do que caracterizada ficou a pressllo eoonomloa que lnvalUda es
tfls autos, porquanto, de um lado, nlo dispõem os reoem-oreados syndioatos bras!. 
leiroa, como os seus oongeneres extrangeiros (Trade Unlons1 por ell:emplo) de fun. 
dos oon9lderavets neoesB&rios â manutenoão de associados desempregados, e por ou· 
tro lado, estes syndlcalisados, vivendo exclusivamente de seus diminutos salarios, e 
arrimos de famlUa na maioria dos casos, nlo podem aguardar longos mezes e annos 
uma deolsilo do Tribunal. 

Se baldados,_ por motivo da lntransJgencla dos banqueiros inglezes, os 
brilhantes eeforooa que v. Excla., Incansavelmente vem desenvolvendoz poderia S. 
Excfa. o Sr. Ministro do Trabalho, com os poderes legaes que enfeiXB em suas 
milos, avocando o processo, dirimir esta contenda trabalhista, certo de que, ~e 
justo amparo que prestaria, de accordo oom o preceito oouatftucional, ao tr • 
iior patrloio, nada mala faria do que a ampla Justfoa que sempre vem pratican , 

Senem estas ponderaoões de elucidaoio ao que, em officlo hontem diri
gido a V. Exola., o~nsideramos possl'f'el para harmonizar os Interessas dos empre
gados com os do empregador. 

E' -nos grato consignar, aqui, mala uma vez, toda estima de que V. Ex. 
ela. se tornou credor no nosso aentlr. 

Syndieato Brasileiro dt Banearios. 



THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA, 
ESTABELECIDO EM 1863 

CAPITAL AUTORISADO E SUBSCRIPTO EM 1 oo,ooo ACÇOES DE 
~ 20 CADA UMA ........... - ~ 2,000,000 

COM PODERES PARA AUGMENTAR 

CAPITAL REALISADO .......... ~ 1,000,000 

FUNDO DE RESERVA .......... ~ 1,000,000 

CAIXA MA TRIZ, 117, OLD BROAD STREET, LONDRES, E. C. 2 

DIRECTORES 

SIR BERTRAM HORNSBY, Preeidente 

FREDERICK R. S. BALFOUR JOHN ARMSTRONG DREXEL 

CHARLES LYALL DALZIEL JAMES ALFRED G<i>UOGE 

WILLIAM EDWIN WELLS 

GERENTE GERAL 

HENRY PROBYN ROBERTS 

CHEFE DA CONTABILIDADE 

ALLEN GILBERT BARTHOLOMEW 

SECRETARIO 

FRANK WILLIAM HARVEY 

CONTADORES FISCAES 

TURQUAND, YOUNGS, a Co. 

PROCURADORES JUDICIAES 

SLAUGHTER a MA Y 

BANQUEIROS 

X LONDRES -ANGLO-SOUTH AMERICAN BONK I !MIP'P· BANK OF ENGLAND, BARCLAYS BANK LIMITED, 
- MIDLAND BANK LIMITED. 

MANCHEmR E BRADFORD -ANGLO-SOUTH AMERI~ BAN' h!~ 
GRÃ aRET ANHA - BARCLA vs BANK LIMnEit, D7(NK m !it1MA"Nllo~~ BANK F scoTLAND. 

IRLANDA -BANK OF IRELAND, NATIONAL BANK LIMITED. 
FRANÇA -BANQUE TRANSATLANTIQUE, Soe. Anon., P•rle, BARCLAYS BANK (fr•nce), LIMITED, P.,i, e lili•a. 

IELGICA - SOCIETE BELGE DE BANQUE, S. A., Antuerpl• e lilt•a. 
ITALIA-BANCO DI ROMA, Millo, Genovo. 

SUISSA -BANQUE FEDERALE, Zurlch. 
PORTUGAL - BANCO LISBOA a AÇORES, Ll•b6o e Filtoa, BANCO PINTO a SOITO MA YOR, Ll•b6• e Porto. 

HESPANHA - THE ANGLO-SQYiti AMERICAN~~E I 1NITED, B•n:elono, Bilboo, L. Conillo, Modrid, SCYIII .. , V•lencl•, V110. 
NbvX fóik - ANGLO-SOOlH AMERICAN TRUST CO., BANK OF NEW YORK a TRUST CO. 

PERNAMBUCO ••• , • • • A. MORTIMER, Gerente 
A. F. FEARNLEY, Sub-Gerente lnt. 

BAHIA , • • • • • • • • • • • • W. HARRIES, Gerente 
J. 8. SWANSTON, Sub-Gerente 

RIO DE JANEIRO • • • • C. F. MACKINTOSH, Gerente 
C. L M. JOHNSTON, Sub-Gerente 

FILIAES EM 

SÃO PAULO .,, .•••• G. S. WHYTE, Gerente 
A. C. RICHINGS, Sub-Gerente 

SANTOS • • • • • • • • • • • • J. McNAIR, Gerente 

PORTO ALEGRE ...... A. M. HAYBIITLE, Gerente 

Correspondentes em t!XIas as pri nc:ipacs cidades da Europa, dos Estados Unidos da Americ:a do Norte, na Americ:a 
Central e do Sul, bem como na Australia, únad&, Nova Zeelandia, Afric:a do Sul, lndia, etc:. 



RELATORIO 

Em annexo, os Directores apresentdm aos s.enhores. Accionlstas, a demonstração do Activo e 

Passivo do Banco bem como a conta de Lucros e Perdas relativas ao anno financeiro terminado em 31 de 

Dezembro p. passado. 

Os lucros brutos, deduzidos os jtWos sobre as lefl\!t e taques e sobre os deposites, não vencidos 

na data do balanço, depois de feita provisão pMa cobrtts as contas incobraveis e duvidosas, importam em 

~ 123.106.4.91 o que, com o saldo de ~ 119.74'4.1.11 transferido do cmno anterior, perfaz o total de 

~ 242.850.6.8. 

Depois de deduzidas todas as despe!\!5 da Caix« Matriz e Filiaes incluindo os honorarios dos 

Directores, impostos do Governo Brasileiro, etc., no totaJ de ~ 91.956.11.2, verifica-se um saldo disponí

vel de ~ 150.893.15.6. 

Os Directores rcc:ommend.m, seio. declarado o dividendo do anno, de 4 s. por acção, ou 2 por 

cento, no total de ~ 20.000.0.0 pagavel no dia 28 de Maio vindouro, sujeito ao Imposto sobre a Renda, 

sobre o Capital Realisado do Banco, de .f:. 1.000.000. 

Depois de pago esse dividendo, restarA a import'4tlcia de ~ 130.893.15.6 da qual propoem os 

Directores transferir ~ 11.000.0.0, para a contc!l de Obrigaç5es Eventuaes, transportando para o novo exer

cício o saldo de ~ 119.893.15.6. 

A moeda brasileira foi convertida .S taxa de cambio ltvre vigente no fechamento dos negocjos em 

31- de Dezembr.o p. passc!ldo, isto é, de Rs. 90$000 por libra. 

E' com profundo pezar que os Dlrectores annunciam a pmfa dos seus estimados collegas Snr. R. J. 

Hose, fallecido em 27 de Agosto p.usdtd.o, e 501'. F. H. Houtder fallccido em 21 de Janeiro deste anno1 

ambos foram membros da Directoria desde 1920. 

Os Dlrectores cujos mandatos por successão tenninc!lm agora, são os Snrs. J. i<. Goudge e W. E. 

Wells, os quaes, sendo elcgivets~ candJdat.n-se a raeleiçio. 

117, OLD BROAD STREET, LONDRES, E. C., 2 

19 de Maio de 1936. 

F. W. HARVEY, 

Secretario. 



THE BRI";ISH BANK OF SOUTH AMERICA, LIMITED . 
BALANÇO em 31 de Dezembro de 1935 

A moeda brasileira foi calculada & taxa de cambio livre visent;e no fecha~~~ento ~s neeocios em 31 de Dezembro de 1935 isto ~ de Rs. 90$000 por libra 

PASSIVO 
CAPITAL : - i: 

Autorisado. em 100.000 acçõea de 
i: 20 cada uma. com poderes 
para ausmentar. . • . . . . . . . . • . . i: 2,000,000 o o 

Realisado 100,000 acç8ea de i: 20 

S. d. 
ACTIVO 

Caixa. á disposiçlo. nos cofres do 
Banco e com banqueiros ...... . 

Din.beiro em ~ em Conta de 
Accionistas Dissidentes . .•..... 

i: 395,680 17 2 
cada uma, i: 10 pagas. ........ 1.000,000 O O 

Titulos a receber em carteira. ..... 

Fundos empresados. · · · · · • • · · · · · · 
()pg.tas ct. CllQçio e diversas contas 

43,7n 18 10 

FUNDO DE RESERVA: -

De accorclo com o Balanço de 31 
de Dezembro de 1934. ........ 1,000,000 O O 

OBRIGAÇÕES :-

Depositos em Contas Correntes e 
outras contas, inclusive a Conta 
de Obrigações Eventuaes.... .. i: 3.043,136 18 8 

Conta de Accionistas Dissidentes. . 963 10 O 

Letras a pagar . ...............•. 

Letras em cobrança ......•.....•. 

Lucros e Perdas. conforme demona-
traçlo abaixo . •••..••••••••.• 

3.438 9 4 3,047,538 18 o 
660,723 8 3 

150,893 15 6 

i: 5,859,156 I 9 

induiudo i: 269,419,17,3 rela
tivu ' depMC:iaçlo do capital 
empregadO" no Brasil . .•..... 

Saldo em poder da Companhia 
Subsidiaria .....•...•........ 

Aoções ao custo, em poder da Com
panhia Subsidiana ......•..... 
~~ e mobiliari~ ao custo, de
~ • wfeÇ!ação . .......•. 

LetrNem~~· ············· 
A ruponm(lilúúuk evenluaJ rurJ

Iilllle JD f'Úuc1Jn~ IÚ leirtu tUl 

t/Dta. t/o ~ era IÚ • •••••• 
i: 2.U,47!J,7,11 lU flUIU já }11-
rtlflf. lútuú/tuJu. 

2.209,737 1 

18,972 13 

DEBITO Conta dos Lucros e Perdas relativa ao anno findo em 31 de Dezembro de 1935 

Des_pezas geraes na Caixa Matriz e F"diaes, inclusive 
unpostos do Governo Brasileiro, etc • .•....•..••. 

Honorarios da Directoria . .•••••......•...........• 

Saldo transportado ...•.••...••.•.•.•.•...•....... 

Lotulru, 18tle .MaÜIIÚ 1916. 

B. HoRNSBY } 
F. R. S. BALroua Dirw:lllru. 
J. A. DnxzL 
li. P. Ro&BRTS. Girellle Gl'lll. 

i: .. cL 

87,157 8 3 

4.799 2 11 

150,893 15 6 

i: 242,850 6 8 

Saldo do exercício anterior . ....................... . 
Lucro bruto, deduzidos os juros aobre letras e saques, 

e aobre depositos nlo vencidos, na data do balan50, 

:ea.ãsJ: .~~vi~ -~a. ~~~ .~.~~~ .·~~ 

PARECER DOS CONTADORES ASCAES 

8 

1 

i: S. d. 

1,974,225 13 2 

963 10 o 

2.668.168 16 9 

1,111 2 3 

553.963 li 4 

660,723 8 3 

i: 5.859,156 I 9 

CREDITO 
i: S. d. 

119,744 1 li 

123,106 4 9 

242,850 6 8 

:r..:-.. - coahecimeoto doe A~ gae obti.._ tedas u iufonaaçae. e ~ 8Diicitadu; ex••ma,.. e com.,-...oa o ~ aci- a conta de Lacrae e 
Perdu com oe liwoa e docameatoe da CaDa Matris em Loadra • aa. -*u trantomittidaa pelas d"--a Filiaee ua America elo s.J. aua esadidlo eatá certificada pelo. Coatadone 
Fi.eaea Loca-. e qae. em a- opiailo,~ o ~ e a Conta de Lacrae e Perdaa .Uo c:orrectameote -n;...Lw, de modo qae, ....,.._ o "Verdadeiro e nado .taclo doe a....,.,;.. 
elo Banco, ..-dou infonaaçile. e exp)icsçlln qae noa foram dulu, e romo oe .t doe Ji....,. do Banco e eapoGçlo de conta& acima. Vtrificamoe _.)mente a euetidio do dinheiro 
d~tado. em poder .to. banqaeõra., e os titalooi em poder do Banco. em Lonclra. 

Lotu/ru, 18 IÚ .JiaÜI IÚ 1916. TURQUAND, YOONGS & Co., Contadone F"- t 

Ded•açio feit. ne confonniclede do .ti,o 1!6 d. Lei de COIDpMhl•, de 1929. 
O. lacrae da Compaahia Saboidiari.. no total dedando dmdenclo. foram iDdaido. -.. coataa. 

B. HoRNSBY } 
F. R. S. &Lroua Dirw:lllru. 
J. A. l>aJaEL. 
H. P. RoBBRTS. Gerellle Grtd. 

Lotuúu, 18 IÚ .JIII.ÜIIÚ 1916. 



THE BRITISH BANK OF SOUTH ~MERICA, LTD. 

Relatorio dos Oirectores aos Accionistas, a ser 

submettido á septuagesima-terceira Assem

bléa Geral Orclinaria da Companhia, na 

quarta-feira, 27 de Maio de 1936, ás 2 
horas em ponto. 

Pelo presente se avisa que a septuagesima

terceira Assembléa Geral Ordinaria de 

The British Bank of South AmeriC4, Limited, 

terá Jogar no Edifício da Matriz do 

Banco, 117, Old Broad Sereet, Londres, 

E. C. 2, QUARTA-FEIRA, 27 de Maio, 

ás 2 horas em ponto. 

O Registro de Accionistas foi encerrado no 

dia 13 de Maio e fiC4rá fechado até 27 
d~ Maio ambas as datas inclusive. 

Datado de 19 de Maio de 1936. 

Por ordem da Directoria 

F. W. HARVEY, 

Secretario. 

117, Old Broad Street, Londres, E. C. 2. 

- PAPELARIA INDIANA- ALFAHDI!8A. 110-82- 31.7711 -

' ... 



iNO&It!ÇO T!Lt:8RAI'HICO 

"ACHILL!I" lj' ~~ ~ ~ 
~~~~~~y;;,QS 

EM LIQUIDAÇlO 

~~.!.14/2?' 
INDIRI!ÇO POITAL : 

"CAUCA DO COFII'I~IO, ~14" 

.................... J. .. 4 ..... G~~..193.6. .......................... . 

Presado Senhor 

Temos o prazer de communicar-vos que, tendo o Bank of London & South 
America Ltd. adquirido as nossas aoQões e tendo sido resolvido, em assembléa 
geral de aooionistas, realisada em Londres, a liquidaQlo voluntaria do The 
British Bank of South America Ltd., os negooios dos nossos clientes, de hoje 
em diante, serio continuados com o Bank of London & South America Ltd., ouja 
filial nesta praQa tuncciona â rua da Alfandega Nos . 29/35. 

Estamos certos de que o Bank of London & South America Ltd. nio pou
pará esforQos e attenQio aos vossos interesses e vos recommendamos que conti
nueis com aquelle Banco as mesmas relaQões bancarias que até agora existiram 
entre n6s. 

Os negocias por v6s até agora mantidos comnosco e que entenderdes que 
deverlo ser continuados pelo Bank of London & South America Ltd., serlo pro
visoriamente tratados no nosso edificio, e depois, definitivamente, no editi
cio daquelle Banco. 

Pedimos-vos a fineza de assignar e nos devolver as inclusas cartas, o 
que desde jâ agradecemos. 

Somos, com estima e consideraQio, 

vossos Amos. Obros. 

pelo THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LTO., em liquidaQlo 

C. F. MACKINTOSH 

Gerente 

No. 3 



Illmo. Snr. Gerente do 
THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LTD., em liquidaolo. 

j Rua da Altandega, 23/27, 
RIO DE JANEIRO. 

Amigo e Senhor, 

Peoo/Pedimos a V. S. queira ter a bondade de transferir para o Bank 
of London & South Amerioa Ltd., estabelecido nesta praoa â Rua da Alfandega 
Nos. 29/35, os saldos credores de minhas/nossas contas correntes com esse 
Banco, bem como os titulas que se acharem em seu poder para oobranoa por minha 

/nossa conta, transmittindo âquelle Banco as minhas/nossas instruooões a res
peito. 

Subscrevem~nos/Subscrevo-me oom estima 

de V. S. 
Amo. e Obro. 

Endereoo: 

No. 4 

' 



Illmo. Snr. Gerente do 
THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LTD., em liquidaQ!O. 

Rua da Alfandega, 23/27, 
RIO DE JANEIRO. 

Amigo e Senhor, 

PeQo/Pedimos a V. S. queira ter a bondade de entregar ao Bank or London & 
South America Ltd., estabelecido nesta praQa â rua da Alfandega Nos. 29/35, 
todos os ti tulos que se acharem em seu poder em custodia por minha/nossa 
conta. 

Outrosim peQo/pedimos-lhe que substabeleQa naquelle Banco, sem reser
va, as procuraQ8es que outorguei/outorgãmos ao The Bri tish Bank o r South 
America Ltd. para compra e venda de titulas, recebimento de juros e dividen
dos eto., transmittindo âquelle Banco as minhas/nossas instruoQ6es a respeito. 

Quanto aos titulos nominativos (apolices, aoQ6es eto.) de minha/nossa 
propriedade, e registrados em nome do The Bri tish Bank o f South Amerioa 
Ltd., autoriso/autorisamos V. S. a effeotuar as respectivas transferenoias 
para o nome do Bank of London & South Amerioa Ltd. 

Subsorevemo-nos/Subsorevo-me oom estima 

de v. S. 

Amo. e Obro. 

EndereQo: 

IIOffiOtfffllllf 0 fff 0110 foOo Oollol • otlfiiOOIIIIIIOfOiooootoOtfltOOIOOIIOOIOOIOfttOitOO,Itll I 

No. 5 



Illmo. Sr. Gerente do 
THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LTD., em liquidaçlo. 

Amigo e Senhor, 

Rua da Alfandega, 23/27, 
RIO DE JANEIRO. 

J 

Peço/Pedimos a V. S. queira ter a bondade de transferir para o Bank 
of London & South America Ltd., estabelecido nesta praça â rua da Alfandega 
Nos. 29/35, todos os meus/nossos depositos a prazo fixo ou com aviso previo 
com esse Banco, nas oondiç6es que foram entre n6s estipuladas. 

Subscrevo-me/Subscrevemo-nos com estima, 

de V. S. 

Amo. e Obro. 

Endereço: 

····················· ......... , .................................................. . 

No. 6 



CAIXA POSTAL 1111 

TniiiiAIII. "LONDONBANK" 

................................ J .4! .. AG.OS .. 193.6 ..................... . -
Presado. .. .... . Senhor ........ 

Temos o prazer de communicar-vos que, tendo este Banco adquirido as 
acç~es do The British Bank of South America Ltd. e tendo sido resolvido em 
assembléa geral de accionistas, hontem realisada em Londres, a liquidação vo
luntaria daquelle Banco, os negocios dos seus clientes, de hoje em diante, 
serão continuados com este Banco. 

Não pouparemos esforços e attenoão aos vossos interesses e estamos 
certos de que continuareis comnosco as mesmas relaç~es bancarias que até agora 
mantinheis com aquelle Banco. 

Pedimos-vos a fineza de assignar e nos devolver as inclusas cartas, o 
que desde j â agradecemos. 

Os negocios por vós até agora mantidos com o Bri tish Bank of South 
America Ltd. e que entenderdes que deverão ser por nós continuados, serão pro
visoriamente tratados no edificio daquelle Banco, e depois, definitivamente, 
no nosso edifioio. 

Pedimos-vos, pois, que até novo aviso de nossa parte, tenhais a bon
d~de de dirigir toda a vossa oorrespondenoia ao 

BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA LTD. 
Edificio do British Bank of South America Ltd. 

Rua da Alfandega, 23/27, 
RIO DE JANEIRO. 

Somos, com estima e consideração, 

vossos Amos. Obros. 

K. F. J. EDWARDS 

Gerente Principal 

No. 7 
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Illmo. Sr. Gerente do 
BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA LTD. 

Edifioio do British Bank of South America Ltd. 

Amigo e Senhor, 

Rua da Alfandega, 23/27, 
RIO DE JANEIRO. 

Tendo dado instruco~es ao The British Bank of South America Ltd., em 

liquidaolo, Rio de Janeiro, para transferir para esse Banco os saldos credores 

de minhas/nossas contas correntes com aquelle Banco, bem como os titulas que 

se acharem em poder delle para cobranoa por minha/nossa oonta, peoo/pedimos a 

V. S. a fineza de levar os referidos saldos ao credito de minhas/nossas contas 
correntes com esse Banoo e promover a cobranoa dos ditos titulas nas condio~es 
que foram estipuladas com o British Bank of South America Ltd., em liquidaolo. 

Peoo/Pedimos a v. S. queira levar ao debito de minhas/nossas referidas 
oontas com esse Banco as importancias de quaesquer cheques emittidos por mim/ 
n6s contra o British Bank of South America Ltd. e que sejam apresentados. 

Subsorevemo-nos/Subscrevo-me com estima 

de V. S. 

Amo. ... e Obro .... 

Endereoo: 

······························································ ...................................... . 
........ o........................ ..... ... .... .. . ... t ••••••••••••• 

No. 8 

• 



·j 10 .. i fi I ' • ... /t lme, 



BANK OF LONDQN & SOUTH AMERlCA LTD . 
.&t'licío do Tlie Bnt.:;," - Hti11l o/ South -Amema L/1. 
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THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERIL~. 
RUA DA ALFANDEGA, 23, 25 E 27 

TELEPHONE 23-2120-RAMAL-12 RUA BUENOS AIRES, 22 
CAIXA POSTAL 324 RIO DE JANEIRO 

___.,..)2~---=---lb~ s._r;: :ÇÃO DE COBRANÇA .... Rio de Janeiro, 

Illmos.Snrs. 

l· ~) r 
L 

Amigos e Snrs. 

Junto enviamos -······ __ , ..... notas explicativas de saques cobra-

dos cujo producto total levamos ao credito de sua conta. 

.. Ao seu debito lançamos o custo de estampilha afixada 

neste aviso. 

PRODUCTO TOTAL 

EST AMPILHADO COM RS. $500 
MAIS O SELLO DE EDUCA~O E SAUDE 

BC·14·B 

AFIM DE EVITAR DUVIDAS FISCAES, ESTE 
A VISO DEVE SER CUIDADOSAMENTE AR· 
CHIVADO JUNTO AS NOTAS EXPLICA TI· 
V AS, PELO MENOS A TE' 5 ANNOS DA 
DATA DO MESMO. 

Somos, com estima, 

de Vv. Ss. 

Amigos. Atts. e Obrdos., 

Conlmlor. 

TTP. M&aCANTIL•IUO 



i K OF LO 
I • 
l 

' 
THE-=BRJII.SH ...BANK OF SOUTH AMERICA. LIMITED. 4953 

I 
I 

' ' DEBIT NOTE 
DATE 

DE BIT 

- - ----
--- - -

CREDIT --

Rs. ~I 
~ssu o ev. ACCOUNTANT. 

GV-3 



THE ANGLO-SOUTH AMERICAN BANK, LIMITED. 
HEAD OFF/CE -117, OLD BROAD STREET, LONDON, E.C. 2. 

DIREOTORS. 
Sta liERTRAM HORNSBY, C.B.E., Cluú-. 

]A~ ALFRKD GOUDGE, Esq., C.,B.&, lh;ll17' Cltli.,..,_ ..... 
~'REDERICK RORERT STEPHRN 

BAJ,FOUR 
l<:DWARD EXTON .BAI.CLAY, Esq. ' 
CHARLES l.VALJ, DALZlltL, Esq, 

Eaq. liARON ·~MILE BEAUMONT DON ANTENOR p~ ~ 

I
JOHN ARMSTRoNo nREXEL, x.q. / ALFREn cEoaott <iO~u~M~P~E~R~r~·~···~-~ 

D'KRLANGER. ANDREW ]AMES WIDD SON, (1,/ 
WILLIAM EDWIN WELLS, ltll)., MIIIIIVÍ"'' IJIJ>Wiw. 

GENERAL MANAGEB.S. 
F.RNF;ST A, YOUNO. ALLEN G. BARTHOI.OMEW, F.C.A. 

INSPEOTOR. 
ARTHUR R. BRIGGS. 

SEORETARY. 
CHARLES J, SHEA. 

BRANOH MANAGERS. 
London Ofllo-11'7, OLD BROAD STREET, Jt.C.!I .. Ç, A. R. COCQ, M'"'"l"• ·M. ], BEAZLEY, Sú-llf11111111r• 
Bradford Ofllo-69, MARKKT STREET .. .. A. H. GIBSON, Nwtltn"ll Dilfrit:l M1111arw. 
Mancheeter Ofllce-UI, SPRING GARDENS .. .. H. S. ISON, A«n~•l••l-i•-e/ttwp, 

ARGENTINA. OOLOMBIA. 
CAit/ Ma11apr: N. C. STENNING. Barranquüla .. .. H. N. BURLEY, M"""''"· 

B "•-e B ot 1 D. C. HUBBARD, Ma""''"' 
uenoe-..- •- 0 1' a •· lA. W. ROBINSON, S~t6-Maupt". 

J. ] GJLLIES Asll Ma~~~trw. .-e 8 ... .. .. • • "'a""l'"• 
{

A. P. CAMPBELL, MaiiiiP"· _. d 11'- W NEILSON u 

Beoonquieta (C,Iral O.Pfçl) li. NUTTER, ~·,w.A{1111,,., ' Santa Marta .. .. C. SN EESBY, M"""l'"· 
O, A. BOWDITCH, S~t/i.M•'"'P"• 

Alm&l'rO.. .. F. GREEN, M"""'"'· 
Avellaneda .. F. C. H. NEUMANN, M-rr"· 
Oallao .. L. V. THOMSETT, Ma"lfl'"' 
Plua Oonetituoion .. W. E. YOUELL, Ma1111pr. 
l'l9i'ida .. " W. F. B. SHAW, M,.,.,., 
LCYalle •• .. S. L. SUMMERBEI.L, M,.,.. 
Plasa Onoe de Setiembre R. OOUDIE, M,,,., 
Viotoria .. .. T. L. JOHNSON, M'"'IIIW"· 

Bahia Blanoa .. A. H. HUGHES, Mall"''"· 
Comodoro Rivadavia .. .. P. M. TOVEY, M••lll"'· 
...... doza J R. G. KlNG, Ma""'P'• 
.... n " lU. TRISTAN, St16-M;a11t1pr. 
Puerto Deeeado .. .. W, T. HEPBVRN, Malllfl"'· 
Bio Gallel'oe .. S. O. GORDON, M,_,.,,., 
Boeario . • F. L. BELL, Ma,,.,., 
Ban Julian S. H. LEWIS, M11,.,... 
San Bafael .. .. A. H. MOVNTFORD, Mau,..-. 
Trelew .. .. S. AURINES, M.,....,.,.., 

Antofaa'aeta 
Oonoepoion .. 
Ooquimbo 
Iquique 

KanUanee .. 

Santiuo 

Valparaieo 

OHILE. 

.. A. H. SMITH, Ma""'W"· 
.. O. R. PRARSON, Ma,,., 
.. W, M. SOMERVlLLlt, Ma11apt". 

{ G. W. TAYLOR, M"""'"'' 
" H. STREET, s,IJ.JIIa•"'W"· 

{ 
W. H. SMITH, Ma11~. 

" P. W. MACLEAN,St~/i.Maupt". 

.. S. C. D. VA·l·CKY, • { 
O. L. POTT~ } 111,.'"'P", 

H. C. JACKSON, Swi-111..,..,.. 

{ O. K. C. OLDFIELJ>I MalllfiW• 
" O. l, WAGSTAFF, Sw-.M•••P"· 

Guayaqull 

Guatemala Oit'J' 

Manai'Ua • 

Lima 

Ban Salvador .. 

Oaraea• .. 

Barcelona .. 

Bilbao 

La Ooruiia 

Madrid 
Seville 
Valencia .. 
Vii'O .. 

Direot Repreeentation throu•hout Bramll by 

EOUADOR. 
.. H. FOTHEllOlLL, Mall..,,., 

GUATEMALA. 

{ 
J, H. VIN'l'ER, J.t.,., 

.. O. D. ON A1sl. Mtu. • 
F. P.l."?owNSON, s~,..,,., 

NIOABAGUA. 
.. M. NA VARRO, Mllf11arwr. 

PERU. 
.. H. STENNING, Ma,,., 

SALVADOR. 
.. C. O, GRAY, M"""'W'· 

VENEZUELA. 
.. J, DICK, lfl_.,,., 

SPAIN. 

{ 
~· WOODBURN, Mtma,.,., 

f. S:~RJ~tlR:v.}sú-M•.,.,,,.,.,, 
F. B. HUTCHINSQN, Jt....,.,.. 

{
J. B. BIRCHENOUGH, M111111pr. 

" M. BERMUDEZ, Sw/i.Ma""l'"· 

{ 
J. 1· McGROARTY, M~. 

" 11:. E. GLAlSHJo:R, Sw/J·MIIIflll"", 
D. SERRA, Maqw. 
W.C.GENTR~Ma,.. 
) '. CAIRNS, Mallatt•. 

THE BRITISH BANK OF SOUTH AM~~1_,...1l\ifl 
Branohee at BAiiÍA, PERNAMBUCO, PORTO ALEGRE, RIO DE JANEIBO, SANTOS, BAO PAULO. 

Repruented In U. S. A. by 

THE ANGLO-SOUTH AMEBIOAN TRUST OOMPAN . ..:.Y:.,:·-.-------~ 
(I~«~IWII! uJUiff tlt1 L;a111s f/ tAl Sta/1 11/ Ntw Ji,.~,J ~ 

NEW YORE.. 
C. PlATT, Pnlidl11t. 
] . l.INTOTT, f'oú:,.p,.,,;tl,,l, 

Jlepre~tt~nted in GermUiy by W. REINHARD FRJEDLANDER, Hambure. 
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THE ANGLO-SOUTH 
Dr. 

To Authorieed Oapital-
878,466 " A " Shares of illO e.ah 

1,1166,8t0 " B " do. .Sl do, ... ... ... • .. 
1,000,000 6 per oent. First Oumulat.ive Preferenoe Bhare• of .S1 e.ah 

, Iasued Oaplv.l-

BALANCE SHEEI 
•• d. •. d • 

8,784,660 o o 
1,1166,840 o o 
1,000.000 o o 

11,000,000 o o 
4,867,880 o o 878,466 " A " Bbares of .210 e.ab, .116 pald 

1,1166,8t0 " B " Sbares of .81 e.ab, fully pald .. ... .., ... 
1,000,000 6 per oent. Firet Oumulative Preferenoe Sbarea of .il eacb, fully 

1,1166,840 

1,000,000 

o o 
o o 

The E~oud ou tho 6 per ·~nt. Flni"oumuiaÍi;. l'refel'~~oe Bhar;~· fl'om 1;;: 
Ju)J, 1881, hu not beon patcL 

,. Leaal Re•erves in Ohile, Oolombla, Eouador and Peru 
" Blgbt Drafts on Head Oftioe and Bra.nobea 

11 Bills Payable-
Draftl on Head Oftioe and Branohea at Uaanoe 

,. Acoeptanoea and Engagementa per Contra 

11 Ourrent, Depoalt and otber Aooounta 
, Ourrent Aooounts of Sub•idla.ry Oompaniea 

11 Rebate of Interest on Bills, &o., not due ... 
, Billa for Oolleotion 
, Profit and Lou, a.a per Approprlatlon Aooount 

To Llablllty ou Bllla Re·dlaoounted, au4 on Uuoalled Ot.pltal on lunatmanta 
hold, .t980,700 la. ld., of whloh .t868,00T 6o. 8d. hu run off, 

There la a Oontlngont Llablllty rankbt~ after Dopoalta and ali othar llabUitlea 
undor a ruarantea In nopect of aaoeta ta eu over by a tlílí'it part;v, at é7,6õó,ouo, 
(togethor wlth luteroat), tbo valua of whloh oannot at proaent be uoortalned. 'l'bo 
Bauk bu uudertaken to ap:vlJ one·balf of I ta p1 oftta aftsr maetlug the dl'fldend 
on the Prefer111ce llharea on aooount of tta enutualllablllty undor tho Ouarantoe. 

B. HORNBBY, } Dirtclorl 
J.A. GOUDGE, ' 

... !U,676,807 2 2 

... 1,1110,167 7 11 

6,6811,670 o o 
67,946 u 11 

1140,668 17 2 

117,086 6 6 
1,6110,168 11 8 

112,796,474 10 1 
21,690 18 6 

8, 789,698 16 11 
168,9611 9 ~ 

.8SIS,886,18t 19 8 

W. E. WELLB, Mt~Kaging Dir1clor. 

We report to tbe Membera tha.t we ha.ve audited tbe &bove Balance Sheet, witb the Booka at tbe Hea.d 
We ba.ve examlned tbe Returna from the Branobes oertified by the reapeotive Maoagera, and bave aatlsfied 
We furtber report that, In our oplnlon, the above Balance Sheet, with the notes printed 'hereon, ia properly 

to tbe best of our informa.tilln and the explana.tione given 10 ua and as shown by tbe Booka of Lhe Head Olflce 
Britisb a.nd Foreign Government, Ra.llway and otber Seouritiea are ta.ken at ma.rket prioe1, wbere a.vaila.b.!J.,. 

LOl'DOK 81h. October, 1986. 

PROFIT ANO LOSS ACCOUNT 

To Ohargea at Hea.d Offioe a.nd Branobea ... 
, Direotors' Remuneration 

Lna Amount Paid by Bubaidiary Oompaniea 

,. Rebate of Intereat on Billa. &o., not due 
, Balance tranaferred to Appropria.tion Acoount 

e J 

To Tranafer to Lep1 BtlihU 61. OlJ,ile and Jllouador 
, Tranafer to Oontingenoy Aooount ... . .. 
11 Balance oarried to New Aocount ,,. ... 

.e •. d. 

11,866 11 8 
,,047 o 8 

R, •• d. 
846,6611 18 o 

7,819 11 o 
!U,690 18 6 
87,019 11 7 

R91~,9911 9 O 

APPROPRIATION 
' , - f .. ,. 

'1.'191 IJ l 
29,11116 16 10 

1118,96!1 9 7 

i196,98!1 1 2 

STATEMENT PURSUANT TO 
Proftte of Subaidlary Oompaniea in ao far as tbey have been deola.red as Dlvidend bave been included and 

B. HORNBBY, }D· •--
J. A. GOUDGE, ,,.,Cwrl. W. E. WELLS Mt~naging Dirtclor. 



AMERICAN BANK, LIMITED. 
#t 80th June, 19815. ""*' 4 

By Oaah in Hand, at Banltera and at Short Notioe 
, Balances with Subaidiary Banka ... 

., Britiah Govemment Beouritiea ... 
, Forelgn Government, Railway and other Seouritiea 
, Billa Reoeivable ... ... ... ... .. . 
., Liability of Ouatomera for Aooept.noea a.nd Engagementa ... 
, Llabllity of Subaidiary Oompaniea for Acoept.ncea n.nd Enga.gementa for 

Aooount of their Customen ... ... ... • .. 

i. a. d. 
6,904,042 8 6 

196,6liiS 11 8 

l,ill7,9M 6 O 

202,189 6 8 

., Advances to Oustomen and other Aocounta, lesa Bad and Doubtful Debt 
Reserve 11,989,678 1!1 

, Advancea to Bubaidlary Oompaniea 186,681 18 
!I 
!I 

, Holdings in Foreign Bankl at market valuea ... 
Holdinga in Bubaidiary Compa.niea-

Brltiah B Bouth Amerioa, Limlted, 100,000 Bhares of i.!IO eaoh, i.lO 

,. The Anglo·Bouth Amerioan Real Prorrty Oompany, Llmited-
60,000 Bhares o f Jl15 eaoh, fully pai . .. ... • .. 
601000 Shares of ~~~ each, .1!2 lOs. per Bhare pa.id ... 
Aavanoe Acoount ... ... ... ... ... 

!1,000,000 o o 
424,468 4 9 

260,000 o o 
1!115,000 o o 
769,419 18 2 

'(}r. 
a. d. 

6,099,667 1il 9 
708,120 8 G 

1,49ll,986 19 2 
2,466,908 18 6 

1,6110,168 11 8 

12,1!16,206 10 ' 
881,198 1!1 o 

, Bank Premiees and Offioe Furniture at ooat lesa amounta written off 
,. Suapenae Aooount-

------ 1,144,419 18 !I 
898,18!1 18 6 

Depreoiation of Capital employed abroad 
., Billa for Oolleotion P'" contrA ... ... 

O.riatn of the abonueeta han bHn lodpd wiLh oU1er partiu ou wbluh a llen 
uleta to Lhe unount of 4104,970 16a. Od. 

!1,848,888 17 1 
8, 789,698 16 11 

i-86,886,184 19 8 

A. G. BARTHOLOMEW, F.O.A., G•nerGJ JlGntJftr. 

Offioe (London), and have obtained ali the lnformatlon and explauatlona we have required. 
ourselvea that tbey are properly lncorporated in the above acoount. 
drawn up ao as to oxhibl~ a true and oorreot view of cbe atate of tbe Bank's affaira a.s at 80th June, 1986, aooording 
and tbe above-mentioned Returns, 

_ or at estimated values at SO~h June, 1986. PRlOE, WATERHOUSE & CO. 

for the Year ended 80th J une. 1986 

By Groaa Profltlo, proviaion for Bad and Doubtfui Dobta baving been ma.de out of Oontingenoy 
Aocount 

By Balance brought forward 
, Balance of Protlt and Loaa Aoooun•, as above ... 

COMPANIES ACT, 1929 
louea of Subaidiary Oompanie1 have been provided for in the above Aooount1. 

R. •• d. 

912,99!1 9 o 

.1!912,99!1 9 o 

R. •. d. 
168,96!1 9 7 
87,019 11 7 

R196,98!1 1 !I 

A, G. BARTHOLOMEW, F.O.A., G11"rGI MaMgw. 

.. 



ANCLO-SOUTH AMERICAN BANK, 

A 

COMPLETE 

INTERNATIONAL 

BANKING SERVICE. 

LIMITED. 

The placea at whlch the Branchea of the Bank and lte Aaaoclated lnatltutlone are eltuated are ahown 
In the acoompanyln& map :-

Head Offioe 

LIMA 

IQUIQUt ----~----li. 
ANTOf'AGAITA 

COQUIMBO -

VALPARAISO -------

SANTIAGO

CONCEI'CION ROSARIO 
, BuENos Alllts 

MENDOZA 
"-.... SAN RAFAEL 

PtRNAMBUCO 

BAHIA 

BAHIA BLANCA 
---TRELEW 

<!f-----CoMODORO RIVADAVIA 
li)----PUERTO DtSEADO 

- ---SAN JULIAN 

- -RIO GALLECOS 

OLD BROAD STREET, LONDON, E.O. 2~ 

r 

)-
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The Anglo-South 
American Sank, 

LIMITED. 

Report of Directors 

and 

Statement of Accounts 

For Year ended 30th june, 1935. 

NOTICE OP MEETINO. 

117, Or..D BnoAD STBEE'.\ 

LONDON, E.O. !t 

NOTIOE 18 HEREBY GIVEN tha.t the FoBTY-SEVBNTB 

ANNUAL GEN:ZBAL MlllDTJNG 011' TBE 00IIPANY will 

be held at Southern Houae, Oannon Street, London, E.O. 4, 

at 2 p.m. on Wednesday, the 28rd Ootober, 1985, for the 

purposes following :-To reoeive and oonslder Aooounts for 

the period ended 80th Ju:NB, 1985, a.nd tho Report of the 

Direotora and Auditora thereon ; to eleot Direoton i to 

eleot Auditora i a.nd to trani&Ot the or4ina.ry business of 

the Oompany. 

By Order of the Board, 

O. J, BHEA, 

12th Oclobtr, 1985. 

~ 



THE 
,J 

Anglo-South American Bank, Limited. 

STATEMENT OF ACCOUNTS 

ÜF ITS SUBSIDIARY BANKS, 

l HE BRITISH BANK oF SouTH AMERICA, LtMITED. 

At 31st December, 1934. 

lHE ANcLo-SouTH AMERICAN lRusT OoMPANY, NEw YoRK. 

At 30th June, 1935. 



THE ANGLO-SOUTH 

Ir. STATEMENT OF ACCOUNTS 
....:-----

BRITISH BANK OF ANGLO·SOUTH 
SOUTH AMERICA, AMERICAN TRUST 

LTD. COMPANY, 
CAPITAL, LIABILITIES, ETC. Aatborlaed Capital, NEW YORK. 

100,000 Sbar11 of Autborlaed Capital, l20 eacb, 
~2.000,000. I I ,000,000. 

31st December, 1934. 30th June, 1935. ---

" •• cl. $ 
To l11ued Capital ... ... .. ... .. . . . 1,000,000 o o 1 ,000,000.00 

• • 
" Re•erve F und ... . .. ... ... . .. 1,000,000 o o 500.~.00 

" Sight Draft• ... ... . .. . .. . .. ... - 410,249.96 

" 
Billa Payable at U1ance ... ... ... ... . . 9,670 7 9 , 6,739.77 

" Acceptance. on account of CUitomers ... ... . .. - 296,252.57 

" 
Current, Depoait and other Accounta ... ... ... 4,697,896 12 9 4, 158,194.84 

(including Balance of Prolit & Loss Account•) 

" 
Billa for Collection ... ... . .. . .. . .. 854,491 19 4 883,247.20 

" 
Rebate ... ... ... . .. ... ... . .. 15,456 8 9 6~43 

f.7,577,515 8 7 .1.255,314:77 



AMERICAN BANK, L TD. 

OF SUBSIDIARY BANKS. 

ASSETS. 

By Caah in Hand, at Bankera and at Call 

.. . ~veatmenta ... 

.. Billa Receivable 

.. Liabilityi of Cuatomen for acceptancea 
(per co11lra) 

.. Advancea, etc. 

.. Bank Premi~e~, etc. 

.. Billa for Collettion (per cot~lrt~) 

BRITISH BANK OF 
SOUTH AMERICA, 

LTD. 

31st Dec:ember, 1934. 

I. '· à. 
2,584,091 10 7 

63,943 3 3 

611,004 710 

2,907,359 9 2 

556,624 18 5 

854,491 19 4 

!.7.577.515 8 7 

«r. ~l 
I 

ANGLO·SOUTH ~ I 
AMERICAN TRUST 

COMPANY, 
NEW YORK, 

_ 30th June, 1935. 

• 2,495,486.87 

2,113,407.61 

840,218.46 

296,252.57 

622,167.88 

4,534.18 

883,247.20 

$7,255,314.77 



THE 
l 

A~glo-South Amerícan Bank, Límited 
• I Head Oflce-117, OLD BROAD STREET, LONDON, E.C. 1. 

ARGENTINA-
BAHIA' BLANCA 

Bradford Office-Gg, MARKET STREET, BRADFORD. 

Mancheater Ot'llce- ISJ, SPRING GARDENS, MANCHESTER. 

PERU-
LIMA 

BuENos AIRES 
CoMODORO RIVADAVIA 
MENDOZA 

COLOMBIA

BARRANQUILLA 

BocoTA 
MEDELLIN 

SANTA MARTA 
SALVADOR-

PUERTO DESEADO 
RIO GALLEGOS 
RosARIO 
SAN jULIAN 
SAN RAFAEL 
TRELEW 

CHILE
ANToFAGASTA 
CoNcEPCION 
CooUIMBO 
I QUIQUE 
MAGALLANES 
SANTIAGO 
VALPARAISO 

SAN SALVADOR 

ECUADOR

GuAYAQUIL 

VENEZUELA-

CARACAS 

SPAIN-
GUATEMALA

GuATEMALA C1TY 

NICARAGUA
MANAGUA 

R~pre.ented in U.S.A. by 
THE ANGLO·SOUTH AMERICAN TRUST COMPANY 

( l"t~rattd u"d'r t!J1 Lllfl1s oflnl Statt './ N~t~~ Y~r.t), 

NEW YORK. 

BARCELONA 
BILBAO 

LA CoRUNA 
MADRID 
SEVILLE 
VALENCIA 
V1Go 

Represented in GERMANY by W. REINHARD FRIEDLANDER, HAMBURG. 

THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA, LIMITEU 
Head Offtce-u7, OLD BROAD STREET, LONDON, E.C. 1. 

BAHIA 
PERNAMBUCO 
PoRTO ALEGRE 

BRAZIL-
Rio DE jANEIRO 

SANTOS 
SÃo PAULO 

~ 
\\. 



................... ._ .... _._._ ................................. ,. ·---------------------11 

~be ~~nioi&loutb ~merícan JSauk, Itb. 
HEAD ÜFFICE: OLD HROAD STREET. LONDON. E.C. 2 

AFFILIATED INSTITUTION 1 

1Srít~ l!..ani[[(J'outti lúntríca, 1Ltb. 
Branches at the principal pointa in ARGENTINA, BRAZIL, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, 

GUATEMALA, NICARAGUA, PERU, SALVADOR, SPAIN, VENEZUELA. 

Repreaented in U.S.A. by THE ANGLO-SOUTH AMERICAN TRUST CO., New York 

Cabied Reports Circular 
VoL. 12. LONDON, 28sn MAROH, 1985 No. 618. 

The following reporta are ba.sed upon tbe la.teat cable, a.ir ma.il, a.nd other a.dvioea reoeivsd 
ft·om tbe under-mentioned Bra.nobea a.nd Aasooia.ted Inatitutions, giving a review of economia 
cbditiona in the oountriea wbere tbe Ba.nk ia represented. 

ARGENTINA, 
BUENOS AIRES (by cabia), 18th Ma.rch, 1986. 

Ra.in ha.a fallan thia week and the late-acwn maize la ripening well. Tbe ea.rly-aown crcp ia mature and 
picking bn.s begun ; no furtber damaga by loouata has oocurred ; tha total loaa ao far la negllglble. Tbare ia 
evidently going to be a bumper ma.ize crop. 

Wheat, linaeed a.nd oa.ta threablng la flniahed up-North a.nd la prooeading elsewhere. 
Oa.mp oonditlona are excellent near tbe Llttora.l; the Oentra.l a.nd Weatern oa.mpR need more ra.ln. 

BUENOS AIRES (by oable), 20th Maroh, 1986, 
In regard to ma.ize, more ra.in ho.s fa.llen a.nd everytblng promiaea o.n exoellent orop from both the early a.nd 

late-sown va.rletlea-even in the drieat aectiona reporta indioa.te only 8 to 6 per oent. lou. 
Whea.t, linseed a.nd oa.ta threablng ia very nearly ocmpleted a.nd ploughlng for next ha.rveat la oommenclng. 
Oa.mp oonditiona a.re very good near the Llttoral; rain ia improving them elaewhere. 

The oamps have genera.lly beneflted by rainfa.ll. 
BUENOS AIRES (by oa.ble), 18th Ma.roh, 1986. 

Oartlng of grata to the ra.llwaya hlla been dela.yed by weather conditions. L11.teat prioea of gra.in in the looa.l 
marketa comp"re as followa c-

00IIMODI'I'~. 
1 ~.a.,,IO Deo. 29 Deo., 118 Deo., 'I Mar., 21 Har., 
1981. 1981. 198!1. 1988. 1986. 1985. 

--- -
Wbea~ per 100 lr.lloa - ... - Pe101 (paper1. 1';' 15.8!1 6.10 11.08 6.76 6.14 6.58 
llaize .. " 

... ... ... 11 11 1.84 4.211 4.04 '·" 6.87 6.04 
Lin1eed , 11 ... ... ... .. .. lo.19 9.90 9.81 11.90 11.98 11.98 
Oau .. .. ... ... - .. 11 uo Ull 8.80 4.00 6.00 6.70 

NOfiii.-T#I Grain Rtpla#ng Bt1tvd, esta61.Sntd on !49/h N(J'IJ1m61r1 J.988,fixed tlu•r 6tulf purt/ltu•11l 
wlm as ~lows : IUeat, 6.?6 tfst1s (,M,Hr) per 100 kilos; Maitre, 4.40 ,HtDS: Ljtqeetl, 11.60 ~lt11. 
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Amongat other commoditiea, la.test quotatlona compare 11.1 follovu with thoae raling at Yarloue paat da.teel-

00IIII0Dl2!, 30 Dao., !18 Dec., !16 Dec., 26 Dec., 6l4a.r., 18 Ha.r., 
1931. 193!1. 1918. 1934. 1935. 1086. 

Wool: B. A. medium oro11bred per 10 klloa... Pa101 (pa.per) 
Oorrientaa merlno per 10 kllo1 ••• ,, ., 

Livestook: Ohilllng ateen per kilo llve weight Oentl (pa.per) 
Freezing wethera per lb. ... ,,, ., , 

Hldea : Sa.lted ox ffrigorlfloo•) per 100 kiloa... Peso• (gold) 
Dry (ProYince of B. A.) per 10 ldloa... , ., 

'f.OO 
8.80 
!13 
17 

28.60 
3.00 

6.90 
7.80 
!16 
1!1 

J9.00nom 
!1.40 11 

u.oo 
17.00 

27 
14 

27.60 
3.40 

8.80 
14.00 

27 
u 

66.60° 
7.110* 

8.90 
13.60 

!17 
16 

86.00• 
'7.00• 

NO Til. -1 MÍill • !1.!1046 /h : 1 }lll!l ( jlaplr) • " Wtfa'fJ!ll (.p/ ti), • Pesos (pa.per). 

La.teat quota.tlons for lea.ding aeourl"81 on the local Bolaa oompa.re as followa :-

N1o11a or llacuarn, i8 Deo., !16Dec., !16Dec., 6 Mar., 
1982. 1983. 1934. 1931í. 

Pro v. o f B A. 3-36 % Gold Loa.n 1906 ... ... Pe101 per oent. 46.00 66.00 107.00 96.00 
Cédulas Hlpot. A;f. 6 % (La.w 817!1) .•. ... 

" 
97.00 nom • 96.00t 94.80t 

ProY. de B. A. li Interna Coneolldada 1911! ... 
" 

~6.00 1!7.00 78.1!0 79.00 
Emp. Int. Obra• Páb. 4! % Gold Loan 1911 ... 

" 
67.00 8il.OO 98.60 94.110 

Credito Argentino Interno 4l 11984 .•. ... .. - - - 87.80 
Eé4restito Patrlotioo 5 % lat erlea ... ... 

" - - - 95.70 
Or !to Arg. Interno 5 % 1984 Serias A ... " - - 98.80 9MO 

8.90 
oom. 

!17 
16 

66.80* 
7.2011 

18 Mar., 
10311, 

---
95.00 
94.90t 
79.00 
93.80 
87.80 
95.70 
95.!10 

NoTm.-A/1 Clt/11/as, as we/1111 6 j11r mtl., 66 !Ir cent. a~tti 8 j11r m1t. Fetf~ral GfJ'Dtr~tmelll l~tllt'ltal 
Rlllltls, tue~e ctmwrletllll a 5 fJir ctlll. !Jasis ;,. NfJ'Dim!J~r, 1988. 

tQuota.tion for 5 per cent. Cédula.s Hipoteoa.ria.s Argentlnu, 198il, 

BUENOS AIRES (by a.lr mail), 8th Ma.roh, 1985. 
Good ra.lna ha.ve fallen durlng the pa.at fortnight; these will be beneficiai to tbe oa.mps a.nd a.llow farmers to 

prepare the soll for the next wheat and llnaeed orops. Graio prloes have reoently beeo mo'fing upwa.rds, owing to 
rumoure of low orop ylelda lu tbe Unlted States. Fodder cropsin that country a.re reported also to be affeoted byt 
unaeaaona.ble weather oonditiona. The demand for wheat from tbe United Xingdom haa been limited a.nd the 
Oootinent ha.a purchaaed relatlvely small quantitiea. Sbipments for the firat two months of thia year rea.ched some 
1,000.000 tons, of whloh nearly !15 per cent. ha.s been direoted to porta outaido Europe. It ia estlmated tha.t the 
qua.ntity of whea.t available for export at l~Sth Februa.ry, 1985, was !1,981,000 tona. Tha linseed market haa been 
stea.dy. A good dema.nd haa been forthcoming from the United Sta.tes1 but tha.t from Europa ha.s sl..akened. The 
amount of linseed ava.llable for export at eod February was estima.tad at 1,142,000 tons. 

Tha Government eatima.te the area under ma.ize at 7,080,000 hectares, but in privata cirolea this figure la 
oonsidered too blgh. The Provinoea of Santa Fé and Ol1rdoba promlse a good orop, bu• the South of Santa Fé a.nd 
North of the Province of Buenos Aires wlll yield a.bout the same qua.otUy a.s laat year. The tota.l crop la estlmated 
at 11 million tona and the export aurpiW! a.t 8 to 9 mlllion tons. The a.verage crop for the preoeding five aea.sons 
wa.s 7,619,000 tona. 

In the wool markat, buslness in coa.rRe croubreds ia diminlshing a.nd pricea are sllghtly wea.ker. Fine a.nd 
medi um orosabreds and South ooaat wools a1·e in better dama.nd a.t unchanged prlces. Tota.l salas ahow a amall 
lnoreaae in quantity and the atock in ha.nd ia baing gradually reduoed. 

There ha.a been leas activity In the cattle ma.rket, although the demand for apecia.ljh'g11n;ft111teera a.nd light 
oattle for home oonsumption haa been steady. Btore and breedlng a.nimals of good olus a.re in fair demand, but 
plain animais are difticult to dispose of. Pastora.! oonditiona are good. 

The Oba.mber of Deputies has now unctioned the interrela.ted ba.nking aod finanola.l mea.sures recently 
iotroduced loto Oongreu by the Government, a.nd these have a.galn to be passed to the Senate. As it ia not 
expeoted tbat the latter will make a.ny lmportant modifioations te the meaaures, lt ia generally a.ntioipa.ted that they 
ma.y be pa.ssed loto law some tlmo during the current month. 

Dr. Federloo Pinedo, tbe Argentina Minlater of Finance, dea.lh publloly a.t the beginning of la.st month with 
certa.in points raised in oonnection with the above mea.sures. He stated, inlll alia, that the Moblliaing Inatltute 
-for the llqulda.tlon of frollen b"nk ASsets-would not entail any da.nger of infia.tion, a.s the Bonde it would isaue 
would not be redisoounta.ble with the proposed Central Bank. Rega.rding the suggestion tha.t the Troa.sury BillA 
ahonld be oonverted In to Ooneolida.ted 8 per cant. Bond1, the Minlster stated that thi1 would be dona, together with 
the Bonds of the Patriotic Loan held by the Caja de Cotlfl~rsiJn, to an a.ggrega.te of 400 million pelOS. Deallng 
with a point ralsed in conneotion with the Government taking over the isaue of the subsldiary ourrenoy of fivo t 
pesos •nd leas, the Minister sta.ted $ha.t the five·peso notes to be included therein would not in volve new emisaionR. 
as the whole of the aubsidla.ry ourrenoy would 1:ie deducted from the to-aJ of ~93 million pe101 wbioa-W no gold 
ba.ckins at the Caja rlt C111111ersl6n. 
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Tho oustomary s~atomen~ of Lhe ArgenUue MluisLry of Finauoe of GovernmenL rovonuo a.nd oxpendiLure for 
Lho two months ended February la.st, oompared with the oorresponding months of 198,, has just appeared. Total 
revenuo for tbe tlrst two months of tbe ourreut yea.r ia reported at 188,1U,6U papar peaos, of whioh lll5,00.S,691 paaoa 
represented oa.sh revenueB, and 18,186,9158 pesos revenue from oredit operations. The correapondlng expendiLure b 
given at a total of U8,610,620 pesos. Revenue for the first two montbs of 198! ia shown at a total of 119,660,868 
pesos, of whioh 118,96!1,068 pesoa oorresjlondad to ouh revouues and 6,708,796 pesos to rsoeipts from oredit 
operations; expenditure for the samo period totallod 192,246,1589 pesos. 

Tho llabllitios involved in oommeroial aud o~her failuros in Argentina durlng J!'ebruary amonnted to 
18,038,~7 paper pesos, oompared wlth 18,01)7 ,879 pesos in the oorreapondlug mouth of 1984. 

The following further a.dvioes ha.ve been reoeived rega.rding conditions in Lhe 
Patagonia.n sheep·fa.rming a.rea.s :-

SAN J'ULIAN (by maU), 31st January, 1086. 
Tho local ma.rket has been more compemlve dnring the past montb. QuoLations by German buyera have 

been lowared by some 20 per oent., but representa.tives of Frenoh firma have entered the market. A total of some 
1,000,000 kilos of wool ha.s been dispoaed of at prioes ranging from 10 to 12.80 pesos (paper) per 10 kilos for superior 
wools, 9 to 10 pesoa for good a.verage wools, a.nd 7.60 to 9 pesos for inferior woola. Nearly 1.1,000,000 kilos roml\in 
in tbia zona to be disposed of. Approximatoly 700,000 kiloa have been abipped on conalgnment, moatly to Bnenos 
~res. There have been few operations in aheepskina, but prioea remain firm a.t 60 oents (papar) per kilo. 

The local freezlng establlshment wlll commonoo operations on 18~h Febrnary, and it ia estlma.tod thu.t tho 
tola! sla.ughterings will be a.bont 100,000 hea.d. Prioes tu be paid are as follows :-La.mbs, 8G cents per kiio; weLhers, 
18 oents; old owes, 7 conta. 

Weather condltions on the wbole have been favourable, raiu ha.ving fallen over a. wide a.rea. 

PUERTO DEBEADO (by mail), !lnd Febrnary, 1986. 
There ha.s been lnoreased activity in the local wool market during the pa.st montb, a number of lota ha.ving 

been purohaeed on Frenob aooount at prioes ranging from 8 to 18 pesos (papar) per 10 kiloa. In general, the 
oondltion of the wool ia JK!Or. Bheepaklna have changed ha.nds at 66 'o 68 conta (papar) per kilo and butoher skins 
up to 70 conta. Tbe h1gber prioes were realised early in the month, values having deoltnod towards the end oi 
J'anuary. Up to the moment of writing, about 1,000,000 kllos o! wool ha.ve been aold looally, some 2,600,000 kilos 
bave been abipped on oonslgnment, 1,000,000 kllos are lylng on 'he beaohes, aud a.bont 1,000,000 kil011 havc still to 
arrive in Por,, The total olip therefore ia ezpeoted to reach only some 5~ million kilos, wbioh compares un
favourably with laat ynr'a produotion of 6,681S,OOO lriloa. 

The local freezingworks olosed for the sea.aon on 81st ultimo, having sla.nghtered 81,162lambs a.nd !14,441 
other grades to produoe a total of 760 tons of meat, whiob ia slightly in exoesa of the total of 7!18 tons a.ssigned. 

Campa are ba.dly in need of rain, but the livestook ia stillln falr condition. 

RIO GALLEGOS (by mall), 1st Febrnary, 1086. 
Weatber oondltiona have not been favourable to the oamps durlng tbe paat montb. Tbe lives~cok, howevar, 

continues in fairly good condltion. 
Shea.ring ia now practioally completed, and the majorlty of wool clips are being conoentrated in Port 

awaiting sala or eventuallhlpment. Only one aale bas been et!eoted looally to dato comprialng soma !11,179 kilos 
of wool at ll.ISO pesos (paper) per 10 kiloa and 6:17 kllos of skins a.t ISS oents (papar) per kllo. 

The local freezing pla.nt oommenoed working on 28th ultimo, the prloea being more or lesa the same as last 
sea.son. The la.mbs so far delivered to tbe works have been in first-ola.ss oondition. 

COMODORO BIVADAVIA (by mail), lltb February,l986. 
There have been rainfalls durlng the pa.st few weeks a.nd the oonditlon of the campa and fiooks ia aatis

factory. The wool clipe ara reported to be ali of very light weight. 
Abnormal oonditions continue in the local wool market. Tbe operationa et!eoted have been only oooaaional 

and ohiedy by German bnyers; there bas been praotioally no oompetitlon. Prioes show a downward tendeuoy, the 
hlshoat reaohed balng 10.76 pesos (papar) per 10 kilos, whilat 7 to 8 pesos is now gauerally quoted. 

CHILE. 
SANTIAGO (by air mail), 28th .S'ebrnary, 1981S, 

The term of tbe moáus vivendi batween Obile and Pern origiually aigned in Lima. on 81st Ootober, 198~, has 
boen ex~ended for a further six months, to expire 8lst Anguat next, tbe correapondlng Deoree having been pnbllshed 
in the Diario Oj',ç,'a/ of !16th insta.nt. Thiamodus fliv•ndi liberates Peruvian fresh fruhs and vegetables from payment 
of du•y on importation into Olule; whllet rico, oot!ee, comestible oU., sugar, and petroleum, also lmported from 
Peru, will not be dlsa.dvan~ageolllly plaoed, as again1t similar products from other countriea, in regard to pa.ymeu~ of 
dnties of any nature whatsoever. Oonversely, oerta.in Obilnn produote imported luto Peru, in partionl,.r cereais 
-with tbe exoeptlon of maize-will be a.dmitted aubjeot to a rebate of ISO per oeut. of the Peruvia.n Ons,oms dnties. 

In a.ddition, a Protoool to the Trea.ty of Oommeroe between the two oountries ha.s been algned, whloh 
providas 1'nler alia tha.t the Peruvian Government will not adYI\nce any measure wbioh migbt rondar lt difficult for 
Ohile to provlde 70 per oent. of tbe wheat consumed in Peru, and tbat up to 40,000 tons of wbea.t sh~l enter ~he 
latter Republio free of duty. Similar olauses are adopted oovering the importation of l'eruvian sugar into Chile, 
tbe quantlty to ba so imported being fixed at 8!,000 tons. 
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Negotlatlons are proooeding betweeu tho Governments of Chile aud Ouba for a. Oommeroiat Treaty wbloh, 
if oonoluded, would provida illltr alia a further outlet for Cbllean wines a.ud allow of the entry oi Cubau sugar to 
Chile up to 20 per oent. of the total importation of this oommodity. Mention ls a.lao made of extouding tho itinerary 
of the Obilean steamship line as fo.r ae Cuba In arder to embraoe this traffio. 

The Commlnion wbioh dea.ls with Intern&tlona.l Treaties ia reported to be studyinlt propos&la put forwn.rd by 
Franoe for tbe barter of Frenoh meroba.ndise a.ga.last Obtlea.n fruit, drled fruita, etc. The Russian agoucy" Yuyaul· 
torg" of Montevldeo ia alao said to ha.ve reopened negoti&tions for Lhe exohange of Rusaia.n mercha.ndise for Ohilea.n 
copper a.nd nitra.te. 

It ia roported that whea.t will a.lmost oerta.inly ha.ve to be imporlod from the Argentina for doUlestio use, 
the estimated ahortage being some !15,000 tons. 

Tbe Government ha.s ordored Municipal Eloctions to be held, the da.te flxed being the 7th April uoxt. 

SANTIAGO (by air mail), 7th Marob, 1985. 

Followlng upon the promulga.tlon of Law No. 5,1180-whioh oontained proviaions for pa.rtia.l resumptlon of 
the aervice of the Ohilesn forelgn debt-a further Law (No. 5,601) ha.s been lsaued whlob, gonerally apeaking, brings 
tbe foreign loans of the MuniCiipa.llties, the State Rallways, a.nd the CaJa de Credito Hipolecario wUhin the soope of 
Lhe flrst-mentioned La.w. 

The amount of gold aequired in February last by tbe Government Department in charge of gold wa.shings 
was 160,908 grammes-to whioh the va.lue baa not yet been asaigned-or approximately 16,000 grammos lesa than in 
January, 1985, and some 80,000 gra.mmes lower tha.n that for Februa.ry of 1984. Thia reoordod decline in the 
output of the gold washings is not, however, indioasivo of the real positlon. ln 1984, tbe Department had been 
in the habit of lnoluding in their published statistiosgold aequired from indopendont produoera. Aa theae operations 
involved oonsiderable capital ouUay and enta.iled oertain rlake, the Depa.rtment ia now receiving the produotion of 
the independent goJd.wasbera on oonaignment and selling on a. oommission basia, ao tha.t auoh output does not figure 
in tbe return o f the Department for Februa.ry. It ia reported thas e !'forte to win gold from the a.lluvial deposita 
will continue energetioally, and modernlaa.tion of plant a.nd lmproved metbods ahould, when seasonal faetore
suoh as dry weather and tbe temporary movement of wo1·kers to agricultura! aetlvities-cease to operate, lead to 
inorea.Hed produotion in the uot very distant future. 

VALPARAIBO (by oa.ble), 18th Maroh, 1986. 

Tbe "export " e~tohange rate for aterllng is 1111 pesos per 1!, whiob compare• with the samo rato on 
4th inHtant. 

Oa tbe loca.! Bolsa, latest quo~atlons for leadiag aeouritiee compare as followa :-

Govel"nment Boncls. 
Publlc Wori:al I,aw t80S1 ... 

'1 '%,-Amonlaaslon 1., 
ln,ernal Debt 7 ~~ (Lawa '808 and U911) 

l.lmortiaa~ion 1 %1 

Hlpotee&l"io Bonds.. 
Banco Hlp. de Chile 8 ~i' Bonda ... 

( Amortisation %) 
Oaja de àred. Hlp. 6 % Bonde ... 

(Amonlaa~ion f 'Xtl 

Banks and lnaul"anoe. 
Banco de Cblla 111001 ... ·
Banco Eepaftol (Chile) (1100) ... 
La Obilena Con1olidada r•'O) 
Oia. de Seg. La Eapaiiola 1$!10\ ... 
Ola. de Beg. r,a Comercial 1$!15) 

lnclustrlals. 
Ola. General de Eleonioidad lnduatrl&l 

1$501 ... ·- ... .• .. . 
Oia. de Gaa de Santiago ($60\ ... .. . 
Oia. de Gaa de Valparaiao ''tiO) ... . .. 
Soe. E::rp. de Tierra liel l!'uego (i1) ... 
Soe. Gan. Gente Grande li1l ... ·-
Soe. Gan. Laguna Blanoa 1.11) ... ·-

N.un: OP BactJBIT'I. 

------------------------------------------1 
Peeoa. 

96* 

96' 

!1811 
186 

5!1 
58 
41 

86 
96 
76 

!174 
96 

!173 

P1101. 
95* 

95• 

97 

97 

36 
96 
76 

!161 
93 

!167 

lndustrlals-"ti"u•d. 
Oia. Chilena de Tabaco• 1•~1 ... .. . 
Cla. CerTecertaa Unida• 1•20) ... .. . 
Cia. Sud Amar. de Vaporea Ord.(l81 .. . 
Cla. Indunrlal (•!101 .•. _ .. . 
Soe. Imp. 1 Lii. UniTerao 1•1001 .. . 
Oia. Ref. de Asúcar de Vlõa de! Mar. (1401 
Boc. lnd. dei Ayaen 11!11... ... . .. 
Oia. de Cemen'o "El Melón " 1•4.0) ,., 
Ola. Ohil. de Eleclricidad Ord. (i11 

Do. 8% Deba. (J!1) 

Nltratea. 
Lautaro Nltrate Co., Ud., '1 % Pref.(!6) 

lllnes. 
Cla. Carbonifera e Industrial de Lota .. 
Pasllio Mln11 and EnterDrÍIII Ooua. 

(No par value) ... · ... ... 
Cla, Min. "! Alria. Oploca de Bolivia 

1.111 ... ... .. ... .. . 
Cla, Hin. de Oruro ''!I01 ... .. . 
Cla. Caril. y de Fund. Bohwager (111 .. . 
Cia. Mln. de Tooopllla 11!1\ ... . 
Ola. Eesaõifera Cerro Grande 1Mll .. 
Cla. Minera de Dlapuaada de la.a Conde• 

,.~61 ... ... ... ... . .. 

4 Mar., 18 11.J.., 
ltl6, IV86, 

Paaoa. 
110 
76 
18 
84 
90 

10!1 
61J 

187 
5 

68 

85 

8!1 

!130 

101 
86 
47 
80 
18 

u 

Peaof, 
119 
75 
22 
88 
90 

101 
65 

188 
5 

68 

88 

88 

24!1 

119 
00 
49 
82 
18 

u 
----------------------~--~~--~----------------------~--~-----t 

•Quosaa1on ptr oaa•. (Ali •lu above-man,ioned abar11 are fally paid, the figure• witbtn ilraoli:eta repre~eotiag 
'he nominal ulue per ahare.) 
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VALPARAIBO (by oable), ~1st Maroh, 1986, 
Latest quotatlona for leading oommoditles in the local ma.rkets compare as follows with tbose ruling a.t 

varioua past dates :-

ÜOKKODITJ, 81 Deo,, ISO Deo., ~6Deo., 118 Deo., 18 Deo .. 7 Mar., 111 lotar., 
1980. 1981. 198~. 1988. 198i. 1985. 1986. 

-
Barley, Ohevalier per 100 i:llo1 ... .•. Peao1 116.00 111.00 - ,6,00 65.00 66.00 68.00 

, , Forrajera " " ... ... .. 18.00 ~7.00 ,6,00 84..00 67.00 156.00 1511.00 
Raw Hidu per kllo ... ... .. . .. uo 1.,0 :1.60 ~.90 8.10 8.80 8.i0 
Mixed·Merlno Wool per 4.6 i:llo• ... ... .. nom . 70.00 ~10.00 826.00 276.00 276.00 1176.00 
Wheat, Blanoo per 100 i:llo1 ... ... .. ll9.00 28.00 - 66.00 66.00 66.00 66.00 
Oata, Mixed andJor Tawny per 100 i:lloa .. 10.00 18.00 - 26.00 4.0.00 u.oo 4.0.00 

VALPARAISO (by alr mail), 6th Maroh, 1936. 
The offiolal slght rata of excha.nge for aterllng quoted here to-day by the Ban'o Central d1 Ckil1i• :-Buyera 

91.26 pesos per j, In \he export market, owing to \he depreciation of sterling a.gainst gold ourrenoiee on the London 
market, the quotation has deolined to ll't pesos per j, At thls price tbere ia a fa.irly good demand. Dollars are 
quoted In tbe neigbbourhood of ~4. peso,, having been offered from one important source in falrly la.rge a.mounts at 
~i.06 pesos. 

Reports from export houses indioa.te that tbere has been little aotivity in the produoe ma.rkets during the 
seoond fortnight of February, and only a lew transaotions for bome consumption took pla.ce. It a.ppeara tbat 
seller1 of wheat are awalting better pricea on the auumption that the present bo.rvest will fa.ll below that of la.st year. 
Quotations for wbea.t are firm, but those for barley and cata are lower, dueto tbe laok of interest shown by foreign 
buyers. Estlmates made by the Agrloultural Department place tbe present wheat harvest a.t approllimately 
7,666,664. quintais, oompared witb 9,609,126 quintais in the 1988/4. seaaon. Barley exportslast year totalled 97,7U 
tona, while exporta of wool reached 11.8 mlllion kilos. 

During the perlod under review, no ohange of lmportance baa taken place in the seourities markets, and 
trading continues to be falrly aotlve In ali seotlons. Sbeep-farming sbares are slightly eaaler, but tbe tendency is 
difficult to define, aa these prioea are governed principa.lly by tbe value of sterling, whlch at present is subject to sbarp 
tluotua.tions. Mining sbarea bave been irregular, with tin mines lower as a. resuh of the recent steady fali in the 
price of this metal, but coppers are oonaiderably firmer on account of tbe reported forthcoming conference in New 
York. The bond market remains unohanged, a.lthougb Govemment isaues are allgbtly lower. 

PERU. 
LIMA (by oable}, ~Oth March, 1985 

1 In the local oommodity ma.rkets, a. further welcome rlse has ooourred in prices of sugar, the gralny quality 
being now quoted at 8s. 7d. per quintn.l, f.o.b., compared with 8a. ,d, a. fortnight ago, and the wasblng qua.lity at 
,a, ,d,, aga.inst 4.s. 1d. Cotton :prices, however, show a oonsiderable fall, tbe quotation for good-fair Tanguis being 
110 soles per quintal, f.o.b., ag1nnst 66 soles on 6th ultimo. There baa been a.n a.dvance in the quotation for ootton· 
seed from 8. 60 soles to 8. 70 soles per quintal, on ahore at Peruvla.n port, whilst retlned cottonseed oil rema i na steady, 
at 26 soles. 

On the local Bolsa, tbe quotatlon for the 8 per cent. Oentenarlo Loan ha.s weakened from 172 to 166 soles 
per oent.; but the 7 per cent. Oonsolldated Internai Loan remains steady, at 78 soles. 

NICARAGUA. 
MANAGUA (by air mall), 8th Marob, J981l. 

Tbe total quantity of ooffee exported from Oorinto tbis seaaon-i.e. in the perlod November, 1984., to 
February, 1986, inclusive-ia reUably reported ai 61,908 baga (appro:xima.tely 98,000 Spanlsh qulnta.ls) or about ~8 per 
oent. of the season'a total orop. Of the total mentioned, 28,686 baga were shlpped to the United States, 16,4.18 ~· 
to Germany, 7,~78 baga to Franca, 2,678 baga to Holland, and the balance to vo.rioua other oountrles. lnoluded m 
tbe totais shown for Germany and Holland, 11,900 baga were oonsigned to Hamburg with optlon, and 1,760 baga to 
Amsterdam or Rotterdam wlth option, respeotively. 

Tbe diftloultlea in the exohange market reported a. month ago have beoome enbanced, exempllfled by a 
reaolution of the lllzchange Oontrol Oommlssion dated 12th ultimo requiring declaratlona within fifteen days from 
reaident& in Nicara.gna as to their holdings both at bome and abroad of foreign ourrencies and values of any natura 
wha.tsoever. It is a.lao now confirmed that only the Ba"((J Nacional diJ Ni,ar~ may deal in foreign currenoiu, 
and regulationa d&ted 7th ultimo requlre, ;,t, alia, tbat ali forelgn ourrenoy brought into the oountry la to be 
handed to tha.t Instltution at the offic•al rate of exoba.nge. 

COLOMBIA. 
BOGOTA (by air mall), 6th March, 1985. 

Tbe Presldent of the Republio, in a recent broadcast speeoh, defended bis fiscal policy a.s belng indispensable 
for tbe Republic's Budgetary requirements. He expressed bis regrei tbat more of tbe oounirJ'B income could not be 
utililed for ooneiructlonal progreas-such as extending tbe existiug means of oommunloation a.nd the a.doption of 
a more oomprehensive scheme of publlo work1-as well as for eduoatlonal purposes and public servioes, but he 
oontended tbat thi11 is not poulble whlle the country ia obliged to malntaln the beavy expenditure conaequent on the 
tbe upkeep of the defence services a.nd malntenance of war ma.terials purohased last year. 
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According to the report of the Oomptroller-Generat, the 1984 B11dget ahowed a aurplus of Ordinary Revenue 
over oorreaponding Expenditure of !l,066,601S peaoa, Revenue havlng totalled 118,984,1198 peaoa, and Expenditure 
61,877,993 peaos. Tbe Govemment defioit at the end of 198i ia given at 18,9011,678 pe1os, whioh shows a reduotion 
of 1,966,606 peBOB on the oorreaponding defioit at end-1988. Supplementary Erpenditure in 1984 aggregated 
118,885,478 peaoa, of whloh the national defenoe req11irements &b~orbed 110,198,418 pesoa. The National Publio Debb , 
at 81st Deoember, 1984, iR returned at n. total of 170,166,096 pesos, of whioh 18.9011,1178 pesos correaponded to the 
Treaaury deficit mentioned above; 64,1106,861 pesos to the Internai Debt; 80,949,769 pesos to out&~anding bank 
a.dvanoes; and 66,106,898 pesos to tbe Externai Debt. 

The Exohange Oontrol Board ha.a introduoed fresh reg11lations affeoting the buying and selling of exohange 
in the open market. It was origlnally intended that all purob~~oses of erohange should be aapported b;y approved 
permita, but this propoaal met whh some objeotion, based on the point of view that this restrlction would seriously 
impede salas of forelgn exohange The regulationa were thereupon modified in some measure, the ba.nks belng 
a.llowed to pnroba.ae exoha.nge freely from exportara on the undera~nding that auoh puroha.ae muat be utillsed to 
cover aa.les of exchange againat approved permita within twenty-four hours. Oonaequent upon the enforoement of 
ihe new regula.tiona, forward operatlona in exohange were auspended, but there haa -been a brisk demand for apot 
delivery. Generally apealdng, tbe exohange market haa througbout ahown a firm tendenoy. 

It ia reported tbat an Executiva Deoree will ahortly be iasued whereby oapitals of leu tban 116,000 pesos, and 
capita.l invested in minlng and collee-growing lndustries, will be deolared exempt from tbe excess rrofits ta.x reoently 
institutei. The situation of the coffee industry oontinuea to be very depreaaed as a consequenoe o the reoent change 
of official polioyln Brazil. 

SALVADOR. 
BAN SALVADOR (by a.lr mail), !íth Maroh, 19811. 

On lat Marob, 1986, General Maximiliano Martinez was installed as President of the Republlo for tbe four
yea.r period ending !18th February, 1989, while Genera.l Andres I. Menendez, who had been aotlng Preaident for the 
past ais: montha, took oftioe ae Vice-Prealdent. 

The downward trend in coffee quotations continued f•>r eome grades durlng laat month, and prlcea on !lSth 
February were as followa :-Washed :-Firsta, U.S. 19f-10i per quintal, f. o. b,; Seoonds, U.S. l9-9i. Unwashed :
Superior, U.S. fBi-81: Ourrent, U.S. 871-8. Pergamlno, 16-16l colonea per quintal. in property; Dry Oherry, 
11-11~ colonea. Oollee ahipmenta during the four months ended !lSth February tota.lled !J84.969 ba.gs whlch compares 
wlth !1'81,11611 baga in the correaponding perlod of laat sea.Aon. Stooks of ooffee in Port at the end of February were 
66,958 baga, a.gainst 64,8511 baga on the same date In 1984. It ia generally consldered that two-thirds of the orop 
has now been sold. With resard to the ba.lanoe, a projeot haa been introduced lnto the National ÂBBembly for 
authorisation to inveat up to 1,000,000 oolones In the purohaae of materiais from Germany to enable plantara to 
export some 60-60,000 baga of first grade oollee to tha.t country in uohange therefor. 

In the es:change market, the aupply of dolla.r dra.fta, wlthout being plentiful, was sufficient to aa.tlafy 
demand, and ratas quoted by the Central Bank were mainta.ined without obanp;e. f 

The returns of the full 100 per oent. of Ouatoms Revenue colleoted during February, 1986, compare as 
followa with tbe figures for the oorrespondlng month of 1984 :-

!MPOBT DUTIBB, EXPOBT DUTIBB. 
t (U.S.) S (U.S.) 

February, 1986 288,168 2118,701 
1934 208,7615 1411,889 

The prospecte are that the yleld of import duties in 19811 will become lower as the year progreues in view of tbe 
presens low level of oollee pricea and the oonaequent reduction in tbe purohasing power of the country. In additlon, 
local stocka of a.ll olasaea of merohandiae are heavier than a year ago, ao that lt seems oertain the.t importation will 
be lesa ao'ive during 1985. 

VENEZUELA. 
OARAOAS (by air mall), 26th February, 19815. 

Stooks of collee continue to aocumula.te, there being atill praotically no dema.nd from abroad, whilst local 
aales are very limlted. Ourrent prioeJ a.re a.a follows :-Fine quality oof!ee, 60 bolivarea per 46 kiloa, nominal; 
Ordlnary, 88-40 bolivares; "Oara.ool," Bs. 46-~0; "Trllla.do,•' Ba. !18-118; "Pasilla," Bs. 20-118. Exporta through 
La. Guaíra, Puerto Oabello, Mn.raoaibo a.nd Carúpano during Deoember amounted to ,,1176,868 kilos, and for 
November and Deoember to 8,888,687 kiloa. 

There la a good demand for ooooa, and any small arrivals ftnd a rea.dy aa.le. There are no atocka on the 
market. The preaent price ia Bs. 25-116 par 60 klloa. Oocoa exporta through La Gualra, Puerto Oabello, and 
Oarúpano durlng December amounted to 579,949 kiloa, and for November and Deoember, to 889,786 kilos. 

SOUTH AND CENTRAL AMBRICAN BXCHANGBS' 
'l'he following is a. brief review of the present foreign exoha.nga position in the prinolpa.l 

South a.nd Oentra.l America.n countriea :-
ARGENTINA.-Gold standard suapended 17th Deoember, 19119. Exohange oontrol operativa einoe 18th 

Ootober, 1?81. On the gold pa.rity basia, 11.46 papar peaoa-.111; the ratio o! the papar to the gold peso ialegally 
fls:ed at 44 per oent., l.e., 100 peaoslpaper)•U peaoa (gold). Aa from 1Hh December, 1988, the method of quotlng 
exohangea WllB amended to pa.per pesos for foreign ourrencies; whilst on 19th January, 1984, the papar peso wa.s 
" pegged" to sterling at 16 papar peaoa per .11 aa the official buying rata for export billa. 
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Since 29th November, 1938, there bave b9an twc recogolaed excha.nge marketa, the "ofticla.1''1 ma.rket 
and the •• free" ma.rket. The "officia.l" ma.rket ia subjeot to ~~ oontrol of the Exoha.nge Oomminion, to whom 
must be aold (tbrougb the ba.nks or other a.uthorised dea.lera) a.t the ra.te of llí pesca per .e, or equivalent for other 
ourreooies, a.ll bills repreaenting t-he f.o. b. va.lue of "regular" exporta of Argentina produce (witb the exoeption of 
wool exporta), a.nd being a.pproxlma.tely 90 per oent. of the total exporta of tho Republio i the a.mount of forelgn 
ourrenoy ao a.ooumula.ted ea.oh da.y la, on the suooeeding da.y-a.fter provlalon has been ma.de for Government 
requirementa-tendered for (through banks or other a.uthoriaed dea.lers) by a.pplioa.nta holdlng the neoesaa.ry 
Exoha.nge Oontrol permit, the resultlng avera.ge ra.te being known a.a the "avara.ge tender" rata. The ra.te at whloh 
the Exohange Oontrol Oommission purohases bllls from exportara, for the purposes of the offioil~l exoha.nge market, 
was established on 29th November, 1988, at 12.88 Frenoh franos per gold poso, ratas for other ourrenoies being 
oa.loulated on tbat basla i however, sinoe the " pegging" of the peso to sterling on 19th J anuary, 198,, tha basio 
purobaaing rate haa been 16 paper pesos per .e. Exoluding engagementa of wool exportara entered into up to 
26th Ootober, 198,, exchange derlved from wool exporta beoame salea.ble to tbe Control Commiaalon for the 
oftioial market, on a.nd a.fter that date, at the tender rato, lesa 6 per oent, 

Tbe "free '' ma.rket opera.tea in exoha.nge arising from souroes other thar1 the " regular" exporte of 
Argentino produots (but inoluding exohange arislng from freight and lnauranoe on the latter) whloh ma.y be dea.lt 
in freely without the lnterveution of the Exoha.nge Oonlirol Commlaaion. 

Lateat quotationaln the two exoha.nge markats compare as followa :-Offioia.l Ma.rket :-Average tender rata, 
16,91 pesos (pa.per) per ;I! aterling on 112nd Maroh, oompared with 16 911 on 8th idem. Free Ma.rket :-
Mea.n rate, 18.90 pesos (papar) per ;I! sterling on 22nd Maroh, aga.lnat a buylng rate of 18.80 pesos on 8th idem. 

BRAZIL.-Exohange oontrol operativa slnoe 18th May, 1981. Excba.nge la quoted In reapeot of the papar 
mil reis. 

Tbe "free" exohange ma.rket wa.s oftioially reoogniaed by a. Deoree of 22nd May,198,, a.nd at firat dea.U 
only in exohange other than tha.t derived from export bills. New regulatlona were iasued on 10th Beptember, 198,, 
whioh, in brief, permitted the sa.le in tbe " free " market of a.ll foreign exohange derived from exporta, wlth the 
e:roepcion of coffee. So far as thia oommodity wa.s oonoerned, 166 franca per bag (or equivalent in otber ourrenoies) 
had ~ be aold a~ the "oftioial" rato of exohange, exportara belng free to sell the balance of tbeir exohange at the 
" free " ra.te. A t the same time, lt WRB announoed tbat 60 per oent. of tbe va.lue of freah Importa of merohandlse 
would reoeive oover at the "oftioial " rate of exohange, the remalning 40 per oent. ha.ving to be purohaaed in 
the "free " ma.rket. After 10th Deoember, 198i, the above.mentioned 60 per oent. of "offiolal" exohange would, 
&.:loording to a fresh regulatlon, be dlatributed in proportion to the ooffee purohaaea (from Brazil) of eaoh oountry, 
but soon after-on 16th ;J'anuary, 19815,-the Banto ®Brasil suspended a.ll sales of "oftioia.l" exohange. The next 
development was a.n announcement tha.t after 11th Februa.ry, 1986, ali export bllls must be sold in the "free" 
exchange market to the autborised ba.nks, tbe banka to dali ver Slí per oent. of the resultant exohange to the Banto tio 
Brasila.t a. atlpula.ted official rate to meet Government requlrement~. Exohange to pay for goods oleared through 
ihe Customa after 11th Februa.ry, 1986, ia to be obb.ined in the "free" market. For gooda already olea.red, 
i'Jnportera are to await new o.rrangements to be made, but it is psrmiaalble for them to purohase 40 per oent. of the 
uohange required in the .. free .. market. 

The free ma.rket .maan ra.te was 78.8110 milreia per I. on 22nd Maroh, against 7,,1í00 milreis on 7th idem. 

OHILE.-Gold atandard auapended 20th Aprll. 1982. Gold parity: 'O pnoa per .e. Exohange oontrol 
operativa alnoe 80th ;J'uly, 1981. The offiolal exohange value of the peso on a gold baais waa fixed on 1st January, 
1986, at 1id. (gold). In additlon to tbe oftioia.l exobange market operated througb tha Central Bank, there exista 
a. reoo81Ji&ed "barter '' exohange ma.rket, tbrough whioh exohange reaultlng from oertaln exporta la utilised to 
effeot approved importa from abroad ; the quotatlon In thla market ia known as the "export " rata. Reoent 
quotatlona in tbe two exohanga marketa are as followa:-Oftlolal aight rate, 90.41 pesos per .e on 7th Maroh, aga.inst 
94.69 pesos on 19th Februa.ry i Export Rata, 116.00 peaoa per .e on 18th Marob, compa.red with the sa.me rate on 
"h idem. ' 

OOLOMBIA.-Gold ata.ndard auapended 26th Seplember, 1981 i exohange oontrol operativa sinoe sa.me date. 
Gold parity ia 102.77 pnoe per U.S. 1100. In the open market -representing 85 per oent. of export exohange 
-the quotation for U.S. dollara on 21st Fébruary WM 192 per oent., l.e. 192 peaos - U.S. 1100, tbe rate for 
aterllng on this basis being 9.14 pesos per .e. 

EUUADOR.-Gold stand1ud suapended 8th February, 1982. Gold parlty 6 suores to U.B. 11, or 24.8826 
suare per ;111. Exohanga oontrol establiahed 2nd May, 1982. Siuoe late Deoembar, 1988, the oontrol baa been 
modlfled i 25 per oent. of export exohange ia atill to be aold to tbe Banco Central, but tbe remalning 76 per oent. may 
be negotlated In the " free " ma.rket. Tbe quotatlon for "free" exobange on 26th February wa.s 10.110 suores per 
U.B. 11, oomparing wltb the sa.me rate on the 16th Idem. 

GUATEI.IULA.-Gold ahipmenta suapended 8th ;J'uly, 1988, but there ia no exobange con.trol, The unit 
of ourrenoy-the quetsal-hu tbe same gold parlty va.lue as the U,S. dollar. The alght rate on London on 81Bt 
January, 19Stí, was ,,98 quetzales per .I sterllng, oompared with 6,02 quetzalea on 29th Deoember, 198,, 

NICARAGUA.-Gold atandard auapended 18th November, 1981 i exoba.nge oontrol operativa einoe same 
date. The unit of ourrenoy-the córdoba-haa the sa.me gold parity value as the U.B. dollar. The oftloial selllng 
ra.te of 102 oórdobu per 100 U.S. dollara waa raised to 110 oórdobaa on 26th November, 1984. 

PERU.-Gold standard autpended atb May,1982 i but there ia no exoha.nge oontrol. Under Deoree of 
18th April, 1981, gold parities are :-1aol•28 oents. (U.S.) i 17.S8 aolea-Sl. The 90 daysaigbt rate on London on 
16th Haroh waa !10.96 soles per .e sterling, compared wlth the same rata on the 16th February. 
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BALV ADOR. -Gold standa.rd auspended 9th Ootober, 1981 i there ia no exohr.nge oontrol. Gold paritieu-
9. 78 oolonea-jl; 2 oolonea- U.S. 11. The sight rate on London on 6th Maroh waa 11.98 oolonea per ! 
aterling, r.ga.inst 12.21S oolonea on Slst Ja.nuary. 

VENEZUELA.-Gold atandard operativa, and there ia no exohange oontrol. Gold paritlea :-21S.2216 
bolivarea=jl; IS.l8 bolivr.rea-U.B. $1. The sighs rata on London on 18th Maroh was 18.66 bolivaree per S aterllng, .( 
oompared with 19.10 bolivares on 28rd February. 

[NOTE.-7i\e I{Did parili11 ziven abwe in rtlalio11 lo I lu Uniled Stales doi/a, ,.,,,. lo tltal "'"'"9' 
/Je{ot'l ilsti1Val11alion on lsl Fe/Jrua,.,, 1984. J 

BRAZIL, 
The followin.r oable and ma.ll advloea have been reoelved from tbe undermentloned Branobea of tbe 

BRITISH BANK OF BOUTH AMillRIOA, LIMITED :-

RIO DE JANEIRO (by o&ble), 19th Maroh, 1981S. 
Busineas oonditions continue depresaed. 
The seourities market haa been more aotlve during the paat fortnlght, a.nd a firmar tendenoy has been in 

evidenoe. Latest prioes oompa.re a.a followe with thoae ruling at varioua pau dates:-

N.utR or 8IIOUBlT!, 28 Deo., 
1982. 

FederAl Gonroment. 6 per oen,, Re111tered Bond1 (U oi lormi•adae) 82111000 
, ,. 6 " Rearer ,. ... ... 8281000 
, , f ,. , ,. Obrlllt.çlle• 

do Theaouro 990SOOO 
" , 7 , ,. , ., (1980 llaue) 990$000 
11 11 7 " ,, IHallwa)' J .. ue, let Serias) l:Olll$000 

Sta.te oi Minas Gerl\e~ 9 % Obriga.~lle• ... ... ... ... 998$000 
Dooae do danto1 11 ... ... ... ... ... 226$000 

In the oommodity markets, latest prioea compare as follows :-

26 Deo., 26 Deo., 
1998. 198,, 

888$000 

1:006$000 
1:0001000 
1:006$000 
1:016SOOO 

!l/581000 

861StOOO 

1:002tOOO 
989$000 

1:008tOOO 
975tOOO 
2881000 

6 Mar., 19 lCa.r., 
J981S. 198ll. 

81€1000 
8!l4to00 

1:0801000 
1:0011000 
1:010$000 
1:0121000 

2401000 

8408000 
828$000 

1:0801000 
1:~$000 
1:016$000 
1:020.000 

2801000 

COIIIIOUlT'f, 81 Dea., 80 Deo., 28 Deo. 116 Deo., J 26 Deo.,l6 Mar., 19 Ma.r., 
1980. 1981. 198!l. 1989. 198f.. 19:15. 11136. 

I 

Cofte1, T)'pe 7, Bpo& per 10 kiloa ·- ... 11S!l85 12Sii00 11$700 111100 148000 18111001 12$00o 
Oo"oo, Ben11e1 " " 

... .. !l0$000 H$000 61il000 88Sil00 47&600 891000 -
Rioe, h& poll•h•d " eo klloe ·- ... 66.000 69$000 61StOOO 70$000 6stOQO 68$600 IS81000 
Lard 

" 
kilo ·- ... 31100 lll600 2$800 21000 2&000 28700 2S700 

llubber, Jf'1u1 Hard .!:'ará, plf ldlo ... ... 1.600 111100 - 11600. 2$1100 - 2$100 

Looalatooka of ooffee have inoreaaed aligbtly slnoe the 6~b inatant from 'IS9,000 to 460,000 baga, and those of 
ootton from ,,800 to IS,600 b&l!&. 

RIO DE 3 ANEIRO (by air mail), 8th Maroh, 1985 
Acoording to offiolal atatementa emanating from Washington, the Trade Agreement between the United 

States o.nd Brasil aigned there on the 2nd February laat providas for reduotions in the existing dutiea of eaoh oountry 
in resl?eot to onrtain produots of whioh the other haa been a.n important supplier, and gives auura.noea agalnst the 
impoattion or inorease of import duties ou oertain other produota. The Agreement also oontaina a.n a.uura.noe of 
mutua.l unoonditional "most-favoured-nation" treatment. No date hu, however, yet been 1lxed for bringing this 
Agreement luto effeot. It ia sub]eot to the approval of tbe Bra.zllian Oongreas and will beoome elfeotlve thirty daya 
after exohange haa been made of the ratifioa.tlon of the Bra.zilian Oongreas a.nd the approva.l of the President of tbe 
United States. 'rhe Agreement, lf rati1led, will remain in force for at least two years, unless denounoed before the 
expiry of that period under oerta.ln speoified provisiona, and may then be terminated a.t the end of the said two 
years, or aubsequently upon aix montha' notioe. 

By a.n exohange of notea-oomplementary to the Agreement-the Brasillau Govemment bas undertaken to 
afford auflioient exoha.nge to provida payment, when due, for futura importa from the United Statea, a.nd to make 
available an n.ddhlonal amount of exohange suffi.oient to liquidate gra.duall:r the exlating Amerioan delayed 
oommeroial debts. The amount of exohange made a.vaila.ble In Bra.li.lls not to be lesa tha.n the average proportionate 
sha.re of the total importa into Bruil a.a aupplled by the United Statea durlng tho paat deoa.de, with a modera.te 
lnorease in order to permh that expanslon in tra.de between the two oountries whioh is oontemplr.ted in the 
Agreement now algned. 

SANTOS (by &ir mall), 8th Maroh, 1986. 
Quiet oonditiona ha.ve preva.iled in the local oottee ma.rket during the past fortni~rht. There are as yet no 

úgns of the revival in demand whioh ha.d been antioipated, businesa ha.ving been restrioted. This haa been due 
partly to the Oa.rnlval holida.ye, but enquiry from oonsuming marketa has been limited. Quotationa hera ahow no t 
great oha.nge a.nd it appeara that the whole of the bene1lts oonferred by the reoent modlfioatiou. of exoha.nge regu. 
latlons hae been pa.ssed to oonsuming markets. Oonsequently, Brazil'e oompetitlw potitlon la improved, and it is 
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~hought that, soonor or !ater, thls must be refl.eoted in inoroalled exporta. Deapite oftl.oial atatementa, the tra.de 
seems reluotant to ignore the posaibillty of ohangea being made in the export tax i 1t has been suggested that a pla.n 
sbould be worked out to proteot buyera from the loases whtoh a reduotion of tbe tax would entail. For somo oon
sidera.ble time, forward oontra.ota ha.ve been made on the underatanding that the buyere would receive the benefit of 
4\llY obange in the 'ax, but it ia now suggeated that the authorities ahould make an announoement to tbe effect that, 
!f and when the tax ia removedor reduoed, buyers will be given a bonus in ootlee proportionate to the sblpments 
made to them during the preooding three mouths. This sobeme..a..whioh ia obvioualy designed to protect buyer11' 
stooks-haa not been worked out in detail a.nd it is not yet known whether thc Government will conaider it. 

Tho queation of low grade ooffees haa now been 11ettled, a.nd ia reported that, in effeot, the new regulatlona 
onablo shipments to be made of any ootleea above type 8. inoluding "grinders" a.nd Hamburg" mlnimal." H has 
alao been deoided tha.t, as from 1st July, the New York Ool!ee and Sugar Excha.nge oftl.oial eoale of ole.ssitlcations of 
ooffee will be adopted in Bra.zil. 

Type 4, strlotly soft, well described ooffees are now quoted at Rs. 18$000 per 10 kilos, while the offioial prioc 
for soft t's haa deolined to Rs. 171200. The looa.l movement of coffeo during tho ourrent season up to 6th in11ta.nt 
compares as follows with that for tbe oorresponding period of 1983-84 :-

1984/85 Orop. 1938/34 Orop. 

S~ook on 80th June 
Entries, to 6th Maroh ... 

Loadinga, to 6th March 

Otlloial withdrawals, revereion•, 

Stock on 6th l\{arch ... 
ato., nct 

(Baga of 60 kilos eaoh.) 
2,4lllS,869 1,4150,858 
6,640,806 8,596,864 

8,066,675 10.047,222 
6,065,784 8,281,848 

---
1,999,941 1,76.5,874 
-482,726 +202,916 
--- ---
1,617,2111 1,968,789 

Exporta of ooffee from Brazil during February totalled 1,065,661 baga, of which 748,180 bn.gs were ahipped 
from Santos. The principal destina.tiona of the la.tter wero :-U.S.A., 1180,000 baga i Germany, 46,000: Franca, 
59,000 i Sweden, 22.000; Holland. 20,000; Italy, 19,000; Belgium, 12,000; Denma.rk, 11,000 and Argentina, 7 ,000. 
The quantity of ooffee destroyed during the laat h ali of February was 27,561 baga, making the aggregate to da. to 
84,8tli,977 baga. 

SAO PAULO (by cablel, 20th Ma.roh, 1985. 
Oonditiona in the lcea.l textile market a.re sa.tisfaotory, with the mills genera.llv well employed. 
Stocks of imported soode are detlnitely below local requirements, but oiroumsta.noes - partioularly ex

ohange unoertainty -continue to militate a.gainst any import demand yet arising. 
t Â oomparison of quota.tiona for principal seouritiea on the looa.l Bolaa. ia glven in the following table :-

N Ali li OI' SIIIOOBITY. 27 Deo., 26 Dec., 6 Mar., 20 Mar., 
1988. 1984. 1985. 1986. 

OUy of Silo Paulo 7 per oent. Municlgal Bonda, 1918 ... 981000 96$000 90$000 90$000 
Obrlgaçllea de Thesouro do E1tado, 1 21, 7 per oen\. ... 86111000 900$000 880$000 81151000 
Pauliata Railway Co. Share1 ... ... ... ... ... 262$000 2681000 jj461000 2871000 
Mogyana " ., ... ... ... ... ... 62$000 451000 691000 -

In the looal oommodity ma.rkets, latest quotations compare a• follows with those ruling a fortnight a.go :-

00KKODITY, ll7 Deo., 

I 
26 Deo., 6 Ma.r., 20 Mar., 

1988. 1984. 1986. 1986. 

OoUon-State of Sll.o Paulo, Type li, per 16 kiloa ... ... 46$000 

I 
668760 7~ 71$000 

Ooffee-Santoa, •rype 4, per 10 ldloa ... ... ... ... 111.400 171600 171200 16$000 

Stooks of coffee at Santos are now 1,69ii,OOO ba.gs, oompared with 1,4215,000 ba.gs a fortnight ago. 

PERNAMBUCO (by oa.ble), 19th Maroh, 1985. 
In the loca.! oommodlty marketa, lateat quotations compare as follows with those ruling at various past 

da.tea :-

00IIKODITY, 28 Deo., 26 Dec., I 26 Dec., 7 Ma.r., 19 Ma.r., 
1982. 1988. 1984. 1985. 1985. 

Ootton, "SertAo Primeiro," per 15 kilos, unba.led ... 82$000 SB$000 68f000 69$000 67SOOO 
,. " Matta Primeira.," , , ,. ••• 701000 861000 67$000 1151000 621000 

~ugar, White Oryatala, per 15 kUoa, unbagged ... 61900 91600 91700 91400 91400 

Stooks of sugar have deorea.sed sinoe 7th instant, from 2,241,700 to 2,178,1100 baga of 60 kilos eaoh. 
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SALVADOR.-Gold sta.ndard suspended 9~h Ootober, 1931; thare ia no exohange oontrol. Gold parities :-
9.78 colones-.1!1; 2 oolones-U.B. tl. The aight rate on London on 6th Maroh wa.a 11.98 oolonas per B 
aterling, aga.inst Hl.!lli colones on Slst .1anua.ry. 

VENEZUELA.-Gold a~andard operativa, and there is no excha.nge control. Gold pa.ritias :-!lll.!12111 
bolivares=Ml; 6.18 bolivares-U.B. 11. The sighi rate on London on 18th Ma.roh was 18.66 boliva.res per 4!. aterllng, .( 
comparad with 19.10 bolivares on !181·d February. 

(NO'.rll:.-7iie pld parilits ri'lltn aiJD'l!t in rtlalioll to tllt Unittd Stat11 dDIIar nftr ID tllat curr1n9' 
IJefot-. ils tllflaltlatton on lsl FtiJruary, l984. J 

BRAZIL. 
The followlng oable and maU a.dvloea have been recelved lrom tbe undermentloned Branohea of tbe 

BRITISH BANK OF BOUTH AMI!lRIOA, LIMITED :-

Buslnesa oonditions continue depreseed. 
RIO DE ;JANEIRO (by oable), 19th Maroh, 1986. 

The seourities market ha.s been more a.ctive during the paat fortnlght, a.nd a. firmar tendenoy ha.s baen in 
evidence La.test prices oompa.re a.a followa with those ruiing a.t va.rioua pa.as dates:-

NUIII Or SICCUBI'rf, 28 Dac., 26 Deo., 26 Dec., 6 Mar., 119 Mar., 
198!1. 1988. 1984. 1986. 1986. 

---
FederAl GonrnmenL 11 per oen•.Reglatered Bond1 (UnilormiR&d&l) 8228000 - - 8161000 8401000 .. .. 6 .. llearer 

" 
... ... 8281000 888$000 8661000 8248000 8281000 

" " ' .. " 
,. Obrlgaqllea 

do Theaouro 9901000 l:OOil$000 1:0021000 1:080$000 1:0808000 .. " 7 .. ,. " , (1980 lseue) 990$000 1:000$000 9891000 1:0011000 1:004$000 

" .. 7 .. ,, IH"Ilwa:r I11ue, ht Serias) 1:0161000 l:OOil$000 1:00SSOOO 1:010$000 1:016$000 
State of MinaH Gerl\ea 11 % Obrlga.çllea ... ... ... .. . 998f()OO 1:016SOOO 975.000 1:012SOOO 1:0201000 
Dooa.a do Bantoa 

" 
... ... ... ... .. . 221ll000 2681000 !1888000 2408000 2801000 

In tha oommodlty ma.rkats, lateat prioes compare a.s follows :-

CCIIIIOIII'rf, 81 Dao,, SODeo., !28 Dac. 126 Deo., / ~6 Deo., 
1 

6 Mar., 119 Mar., 
1980. 1981. 198!1. 1988. 1986. 19116. 1111!6, 

Collet, T7Pe 7, Spo& per 10 ldlo• ·- ... 11$2811 l~lbOO 11$700 11$100 148000 18.200 1118000 
Oo"on, Serlllll .. .. ... .. ~61000 HIOOO 65.000 88$600 478600 891000 -
Riot, lB* poliabed .. ISO klloa ·- ... 661000 69$000 66tOOO 70$000 68$000 68$600 1181000 
La.rd .. kilo ·- ... sa1oo llasoo 2aaoo 21000 ~8000 28700 21700 
Bubber, Fme Hard l:'ara, per kllo ... . .. 1aaoo 1.200 - 18600. 21200 - 21100 

Local stooka of ooflee ha.ve increa.aed slightly einoe the 6th inatant from 41l9,000 to 460,000 baga, a.nd those of 
ootton from ,,800 to 6,600 ba.gs. 

RIO DE ;JANEIRO (by a.lr mail), 8th Maroh, 1986. 
Acoording to officla.l sta.tamanta ema.na.tlng from Washington, the Trade Agreement betwaen the United 

Bta.tes and Bra.zil signad there on the 2nd February last providas for reduodona in the existing duties of eaoh oountry 
In rea~ct to oertain produots of which the other ha.s been a.n important supplier, a.nd gives a.aauranoes aga.inst the 
impoa1tion or inorea.ae of import duties ou oerta.in other produo~s. The Agreement a.lso containa an asaura.uoe of 
mutua.l unoonditional "most-favoured-na.tion" treatment. No date hu, however, yat been fixed for bringing this 
Agreement in to effeot. It la sub]eot to the a.pprova.l of the Bra.zllia.n Oongresa a.nd will become e1feotive thirty da.ya 
after exohange haa baan made of the ratifioation of the Brasilia.n Oongreaa a.nd the approval of the Preaident of tbe 
United Sta.tea. 'l'he Agreement, if rati:flad, will remain in force for at lea.at two years, unleas denounced befora tha 
expiry of tha.t perlod under oerta.in specifiad provislona, and may then be termina.ted a.t the and of tbe aaid two 
yaars, or subaequently upon aix montha' notlce. 

By 1\n exoba.nge of notea-oomplamentary to the Agreement-the Brazilll\u Government has undertaken to 
a.1ford suffl.oient excha.nge to provida pa.ymant, whan due, for futura importa from the United Btates, and to maka 
a.vaila.ble a.n a.dditiona.l a.mount of exchange suffioient to liquidate gra.dually the e:l:isting Amerioa.n delayed 
commeroio.l dabts. The amount of exohange ma.de ava.ila.bla In Bra.zil ia not to be le88 than the average proportionate 
share of the total importe into Bra.sil as supplied by the United Sta.tea durlng the pa.at deoade, with a modera.te 
inoreaae in order to permit that expa.nsion in trade between the two countriea whioh is oontemplated in the 
Agreement now signed. 

SANTOS (by a.ir mail), 8th Maroh, 1986. 
Quiet oonditions ha.va prava.lled in the looa.l coffee ma.rket durlng the pa.a~ fortnight. There are as yet no 

aigns of tbe revival in dema.nd whioh had been a.nticipa.ted, busini!BB ha.ving been raatrloted. This ha.s been due 
partly to ihe Oa.rniva.l holidaya, but anquiry from oonsuming markets has been limlted. Quotationa here show no 
grea.t cha.nge a.nd it a.ppea.rs that the whole of the benefits conferrad by the recent modificatiou. of exoha.nge regu. 
la.tiona ha.e been pa.aaad to consumlng markets. Oonaaquently, Brazil'a competitlvu poaition ia improved, and it ia 
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t>EkNAMBUOO (by alr mail), 8Lh Maroh, 1985. 
l!lntrleafrom the current sugar crop up to 6th instant totalled 8,975,8'!1 baga of 60 kilos, a.nd stocks on tbat 

dato were lower, at ll,ll41,7lll bags, compared with ll,ll71,8lll baga a fortnigbt previously. The market has been dull in 
Lono during the past fortnight, and waa com\'letely inactive laat week owing to the Carniva.l holidays. Tbe tone of tbe 
market at preaent la undeoided with a" bear1sh " tendenoy. A sbipment of sugar to London of t0,800 bsga of 60 kilqs 
each waR elfected on lllst ultimo. Recent hea.vy ralns, wblle benefiting tbe growing orop, ha.ve mo de diftiouU tho 
proue111 of ha.rvesting the oane which still awa.its grindlng. Only three or four Ulinas, howe\·er, still bavo ca.ue to 
sriud . 

The local ootton ma.rket has beeu dull during the past fortnight. Very liHle of the eta.ple is on oiJer in the 
Interior, as the supply from the last orop is becoming cxhausted. A little ootton has been exported, mostly to 
Germany, but there are reporte tha.t the Federal Government hlle under oonsideration measures which may lessen 
German oompetition to home buyers in thie market. In aome cases exporting houaes hold fa.irly large atocks 
available for shipment abroad. 

BAHIA (by air maU), 2nd Maroh, 19115. 
During the past week, the cocoa. ma.rket here ha.s been quite inactive : there are buyers at the moment 

at Ra. 178000 per 16 klloa, whllst aellers request at feast Rs. 171600. The premium enjoyed in old orop has 
disappeared rather auddenly, a.nd prices to-day are the sa.me a.a for new crop, but a.ll quota.tiona are still above the 
New York pa.rity. 

Although ooffee quota.tiona, both in Europa a.nd the United Stato1, have fa.llen considera.bly, local prices 
rema.ln about the sa.me : thus the benefit of the new exohango regula.tlona baa been ta.li.en entirely by the oonauming 
markets. Type No. 8 can to·day be bought for Rs. 741000 per 60 kilos, a.nd No. 4 about Rs. 7~1000. 

The oarna.uba wnx market, continues quiet with sellers aaklng from Rs. 92$000 to Rs. 1151000 per 15 killoa, 
but there appea.ra to be a ehortage of thls commodlty. In apite of the exchange regula.tlons, the piasuva ma.rket 
remains tirm, and local prices a.re a.t pl'Oient 980 reis to Rs. 1e8oO per kilo: atocks are eatlmated at some 3,000 
bundles. 

PORTO ALEGRE (by a.ir ma.ll), 8th Mareh, 1985. 
Buaineu has not hnproved much since the tum of the yea.r, but Janua.ry a.nd February are usua.lly qulet 

montbs. Quota.tiona for produots in general are well maintalned ; the price of lard has a.dva.nced and exporta have 
lnorea.sed. Tobacoo ia expeoted to rise in va.lue, eompetitive buylng belng a.nticipa.ted from Germe.ny and elsewhere. 

SPAIN. 
MADRID (by ma.il), 18th :Marcb, 1985. 

Accordfng to a Decre11 published le.st month in the GtKIIa, importa of maize in 1985 will be subject to the 
quota. system, the total quantity to be lmported being fixed a.t 106,000 tons. Importation of tbe gre.in will be 
~~outhorfsed as a.nd when deemed adviuble by the Miniatrlea of lnduatry a.nd Agricultura, actlng jointly. 

F1gurea of the foreign trade of Bpaiu for the month of Jauua.ry last have just been publlsbed. A substa.utial 
increaae ocourred in the va.lue of exporta for iha.t month oompa.red with the corresponding month of 198,, and, 
with Importa valued at slightly less tban in Janua.ry, 1984, tbe balance of trade a.ga.inst Spa.in w&l much lower than 
that for the aame month of 198,, Imports in Ja.nua.ry, 1986, a.re valued at 57,049,660 gold pesetas, and exporta a.t 
,8,ll84,096gold peseta11, giving a. balance of trade unfavourable to Spa.in of 8,765,664 gold pesetas. The va.lue of 
importa in Janue.ry, 1984, was returned at 68,578,846 gold pesetas, and of exporte at 41,4li8,,71S gold pesetas, the 
resultant unfa.vourable balance of trade ha.ving been 17,166,870 gold peae,as. Movementa of bullion in tbe 
montha in question were rela.tively unimporta.nt a.nd are not included in the figures given a.bove. 

Tbe tinalliquidation of the 1984 Budget, a1 published in tbe Gt~<1la of 14th lnata.nt, shows that reverJUe 
e.ggregatod 4,"9 million pesetas, a.nd expenditure 4,477 million pesetas, thus diaoloeing a. deficit of !18 million pesetas. 
It ta neoeasary to polnt out, however, tha.t in the revenue there ia inoluded 666 million p8118t&l repreaenting iuues of 
Treuury Bonde, eto., during the year, ao that, exofuding extra.ordinary revenue of this natura, the deficit on the 1984 
Budget would be IS98 milllon pesetas. 

BARCELONA (by ma.ll), 18th Ma.rch, 1985, 
The ootton market ba.s been very a.ctive, ma.nufa.cLurers taking a.dvantage of the low prioes to oiJect 

purche.se1. Prices ha.ve taken a downward oourse, the current quotation for Good Middling Ameriea.n ootton, if", 
spot delivery, being a.& follows:-Texaa, Ptaa. 1la9.91i per liO kiloe: Any Port, Pta.s. l!a8.91S. Btooks of ootton ou 
14th in1ta.nt a.mounted to 69,980 bales, against 69,84lllast week a.nd 7S,998 bales a yea.r ago. 

Freight rates for Britisb ooal are etee.dy, and local prieel are as follows :-Oa.rdllf Kitohen, PU.S. 116 per 
ton, on wa.gon quayside; Anthracite oobbles. Pte.s. 160; Newoa.stle, Ptu. 77; Garaafield ooke, Pta.s. 180. Loadmg 
at Asturia.n porta ia being etlected ezpeditloualy. Local atocb are fa.irly larga, owlng to the poor demand. Ourrent 
prioee are:- Oribado, Pta.e. 85 : Ga.lleta., Ptaa. 86 : Gra.nsa., Pta.s. 77 ; Bma.ll, Ptas. 68-70: a.ll per ton, ou wagon 
quayside. 

Ollers of wheat have increa.sed in volume, but buyers are still holding off. Prices are wea.k. Quota.tiona for 
maize are unohanged, Plate Maize, apot, being quoted at Ptaa. 45.00-4.5.110 per 100 kiloa. 

The wine market ie dull, but prioea remain eMady. Stockholdere are dieposed to awa.it developments, in 
view of the diaeu111ione in Pa.rliament regarding new leglsla.tion for regulating the produotion of aloohol. Tbe olive 
oil ma.rkct ia dull in tone, but Jlrices remain ateady. Quotationa are :-Eztrn. qna.llty, Ptas. 207 per 100 kilos > 
ourrent quallty, pta.s. 167.60, Quota.tions for potatoes are weak, at the following leveis :-Bufé (Vich), Ptaa. 81 pel 
100 kilos; Hufé (Prov1ncee), Pta.s. 29 i Wbite quality (Provincea), Ptas. 29 i Yellow quallty, Ptas. 81. 
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Quota.tlona for almonda are weak, Qllrrent prloea belng :-lllalloroa aeleoted, Ptu. ggo per 100 klloa : 
Malloroa ourrent, Ptas. ~80 i Mollar (with abell), Ptas. 180 i Mollar (thioll: ahell), Ptas. 60. Prioea of hazol nu ta 
have improved, quot&tioua being :-Negreta uleoted, Ptas. UO por 100 kilos; shelled nu,s, Ptas, 810 

GREAT BRITAIN. 
LONDON, ggnd Maroh, 1986. 

The alightly firmar oondltlona In evldenoe in tbe London money market a fortnigbt i.go have sinoe 
oontinued, and there has been a fair demand for day-to-da.y advanoes on the ba.sis of i per oent. Diaoount ratea 
have a.lao been ma.intained, the latoat quotation for three montha fine billa belng la - A per oent. In tbe stook 
marketa, politioal developments in Europa have ho.d the eflect of reatrictlng buaineas and tlíe tone genera.lly haa been 
dull. Quotationa in many seotlona have receded, although thia haa not been attrlbutable to ulling preaaure, and a. 
staady tone haa been mainta.ined at the lower leveis. British Government Funda, a.fter deolinlng, have more 
than reoovered ~he prloee ruling a forHiight ago, Only a limited volume of busineaa has been paasing in Bou~h 
Amerioan government atooks, and foreigu railway iuuea generally have been dull. Deapite the pauohy of bualneaa, 
there haa a~ill been evidence of domancffor the lea.ding miscellaneoualndustrialsbaree. The quiet condltions have 
been most marked amongst apeculative iasuea, inoluding olla and rubbera and gold minlng abarea. 

Oonditiona in the foreign ezchange market have been affeoted by the wide fluctuaUona whicb ba.ve ocourred 
In the Belglan exobange and the uncertainty whioh arou in tbis oonneotion following the resignation of the Helglan 
Govemment. On balance over the fortnight, the belga has cheapened in terms of atsrUng from go,gs to !U.OO. 
Similar movements have cccurred in the other Europea.n " gold" exohangea, the rate on Paria having risen from 
71.76 to 7~.110. the Dutoh ezohange from 6.98! to 7JYT, and the German from 11.77 to 11.90. Itallan lire are alao 
lower in value, at 67. 76, and Bpanish peaetu ba.ve cbeapened to 8tl.9Sf. Tbe dollar-aterling ezoha.nge has ftuctuated 
aomewhat wldely, and the latest quota.tion of '-776 compares wlth ,,78f a fortnlgbt ago. 

The following reporta on textile ma.rket conditions h&ve been received from the northern 
Brancbes of tbe ANGLO-SOUTH AMERICAN BANK, LIMITED :-

BRADFORD, 19th Maroh, 1986. 
The volume of new buaineu in the wool trade stlll remains reatrloted, but the firmness of valuea dlsclosed 

at the preunt aeriea of auctlons in London and in the primary marketa is giving riu to inoreaslng confldenoe in tbe 
Roundneaa of tbe preunt baala of values. Merinos are m demand and sbow a sllght ríae in prlces. Quotatlona for 
oroubreds ma.y be described as unobanged and steady. Output from the oombs ou aocount of old contraota for fine 
quality tope continues to be rapídly abaorbed by consumara . 

.L In the apinnlng aeotion, new contra.ots for yarns are not oomin1 forward in sufticient volume to ensure the 
oonnued aotívity of machinery, but enquiries are inoreasing. 

Wholesale di.tributora of pieoe goods stlll opera.te with cautlon aud for ea.rly requirements, The aggregate 
volume of their season.I orders, however, ia fairly Atlafaotory. 

MANOHEBTER (by mail), goth Ma.rch, 198&. 
The obief feature of intsreat in thía market durlng tbe past fortnigbt haa been the break whiob oeourred in 

New York raw ootton prioea, the efteot of whioh has been to re-awa.ken latent doubta as to the abillty of the United 
States to malntain values in view of the suppliea available. However, up to the preaent the fali in prioes has not 
been oontinuoua, there havlng been sligh~ adnnces from the lowest leveis reoorded. 

With regard to the efleot cn the market for yarn and oloth, the reduction in prioea has been followed by an 
increased volume of enqulry and in some directions there haa been a.n lm~;>roved turnover, but on the whole the 
reduced quotationa have not led to a.ny general lmprovement in busineaa, aa 1n the majority of ca.ses oftera have been 
on an even lower basis. 

The demand from the majority of the South America.n marketa has not leen very aotive. There has been 
a fair amount; of enquiry, but aotua.J ordera-with" few ezoeptíons moatly of a speoulative nature-have been of" 
amai\ a.nd miacellaneoua cbaraoter, comprialng popllna for prlnting and dyelng, llmbrios, twilla, jeanettea, drllla, 
domeatics, oambrlca, and varioua plain stylea-botb split and perfeot aelvedges-for printing, dyeing and bleaohlng. 

WHOLliiULlll Qo)()(ODITY M.A.BXIITB.-A sharp advanoe has ooourred in wheat prioes in the London market 
during the past few daya, followin~ a broadenlng of the demand from both the Uníted Kingdom and the Ocntinent. 
The quotation for parcela of 686 ~bs. Roaa.fe afioat to London bas advanced from g111, Sd. to gla, 10!\d. per quarter, 
whilat forwal'd parcela have been aold for shipment up to September at gsa. 'ld. Continental buyera have purohased 
wheat in tbe afioat posltion, so that the quamity of unaold afioat eupplies liaB remained within manageable propor· 
tiona. lt is to be noted that 6,000,000 qua.rteu of wheat have already been sbipped from the Plate sinoe the begln
ning of the year-a subatantial total even ta.king lnto consideration the inoluaion of a proportion of old orop. No. 1 
Manitoba afioat has been sold at Slls. lOld. per qu•.rter. The market for Auatralian grades of wheat ia alao firm, 
only ama.ll quantitlea belng now oflered by Auatralian ahlppera. 

The mahse market ia somewbat ateadier in tone, but ha• not shared she improvement In the wheat ma.rket. 
~he afloat positlon ia better and a prioe of gQs, 1ld. per quartsr ha.a been paid lrom Antwerp for an a1loat cargo. 
t>&rcels for ~aroh shipment to London are worth 19s. per quar~er and for May/June 16a. 9d. Oata a.re a nominal 
market, with shippera asking llla. 9d. per qua.rter for Maroh ahipment of Plate oata. Buain888 in linaaed is lnaotive, 
shippers asking !9 lOs. per ton for April shipment, the ma.rkot value for Rhipmant to Buli belng about 19 ISa. 
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Lb.te&t Jlrioel oi #fi'oleaaJe oommodltidl' OOill{l&re lol (<!Uo\VB :-

ObiiiiODltt. 30 .Juue; 17'Sep. tt 19 Apr.,• 27 Dcc., 24 Deo., G Mar., 20 Mar.1 
l'IH~. 1081. 1988. 1:188. 1984. 1981i. 1985. 

Wheat-Per qr. (480 lbs.) Araeniine ... ... ... 
Flour-Pt~ saok (!180 l)>t.) London.ma.de, 1traight run 
Ma~le-Per qr. (480 lÕs.)-

Iia Pl~ta (shlfmintt oil.rgoea) ... ... ... .. . 
Oats-Per qr. {520 1~.) La Pla'- lJ'.A.Q. (Parcelfi .. . 
Llnseed-Per ton, 'Õa14utta {Shipmínt) ; · .:: • ·.~. 

La Pla~a (BhipmeQt) .. , ' .~.. • . :: ·- .. . 
R
00

ice-Per ow~. Burma z.rb. 'J .:; ... ... .. . 
tton-Per 1b. Bpot'J.,'pool.-
Amerloan Fully l!jdcl)ing ... ... ... ... 
Bra.zillan F'a.ir !Yernam. ... ... ... . .. 
FlRYPtian, Sakelraridls, F.G.lJ'. ... ... .. . 

Cottonseed OH-Per ~on, Ref!ned Spot ... .. . 
Rubber-Per lb. Spot London, Fine Hard Para .. .. 

Plantation Standard Crepe ... ... ... .. . 
Sugar-Per owi. 

Tate'• Grr.nula,ed No. 2 (apo\) • , ""' t'" ,,, 
Ouban, Oentrlfugal98 per o..St,t~ila*J ... .. . 
Peru, Centrifugai 9'6 per o$11~! (aftoaCJ ... .. . 

Coft'ee-Per owt. Superior Br.ntoa o. & f, ... .. • 
Cocoa-Per·owt. Bahia Superior ... • ... .. . 
Jute-Per ion, Firat Markl (Shlpment) ... .. . 
Hemp-Per ton, ManUla~ grade "J" (Sblpm!lnt) .. . 
Tallow-Per owt. Auatralian MuUon, Falr io Fine 

La. Pia ta Beef, to arrh•e, O.I.lJ'. ... .. . 
Petroleum-Per gr.llon, l.p barrei. 4merlcr.n ... 
Mlt~te of Soda-Per ton ... ... ... .. . 
Wobl-Per'lb. Auatrallan, :M'ed. Greaay :M'arlno .. . 

Punta Arénaa, Avge. Greaay Oroaabred ... .. . 
La Platr., Average }larino ... ... ... .. . 

H Ides-Per lb. Englilb Ox. J'tnu ... ., ... .. . 
Central Amerioan, Beat Extra HéaY)' ... .. . 

Beet-Per atone (8 lba.) Refri«. Bi~ ~~-

U(d. 
Utd, 
s:!tíd. 

l!!JI '6 
38+4. 
!llt'· ', :-

1'11'1-6 
20/6 

11t/8 
10/9 
!9 16 
!7, 6 

9J8. 
8. 7.1d. 
1.18d 
li.SOd. 
J!21 o 
~á. 

liJfP' 19;'6' 
!1(9 6/6i 

6/~i 
. ;;,,.. 88/6 · 

48/- 14!-
irrr 18 .e1a 10· 
.24. 11if . J16 o 
~b- ti 21/-asz- 181-
'l'tit. 10jd. 

.19 !I •718 , 
16a. ~a. 1!1d, ' d 
1H·d. .• a. 
I! d. d. 
1 fd, d. 

Auatrr.lian (Froaen) ... ... ... .. . 
Argen*lne (Ohilled). .., ... ... .. . 

... !l/10~ 2/~ 
1/8 4/6 

Mutton-Per Btone (Blba.) Refrlg.-
New Zealand ... ... ... ... ... ... !1/1· 8/10 

8/8 
107/-

68/8 .28 4 

Argen,ine ... ... ... ... ... .:1/41 
Buttel' -Per owt. ~rsentlne 1ine1t ... ... ... 106/- . 
Iron-Per ton, Ol6Yelabd 8 ... ... ... ... 51/0: 
Copper-Rtandard. per \on ... ... ... ... !00 ! 
Tin-Standard, per toll, ... ... ... ... ... RIS!! 10 
Tlnplates-Ord. I.O. <!okea, 20 x 14 :.. ... ... 1119 
Lead- Per ion ... ... ... .,, ... ... .219 ! 
Spelter-Per ion .. ~ ... ... ... ... ... !21 10 
Qplollellver-Firsta. per bottle ... ... ... l'i O 
AIUmlnlum-Per ton, Virgin Ingot, 98·99 per cent. !'TB/81 
Antim()ny-Per tón, , E~gliah Regulua ... .. • .2!16 lO 
Gold-Per oz. ... ,.. ... ... ... ... !!4/1li 
Sllver-Per os. ... ... .., ... ... ... ~6d. 

!11110 
1~/6 
!10 9 
!10 9 
!1616 
.f!86 O 
.ll88 li 
841116 
12fd. 

1----- ---

IW/8 
24/-

111/9 
11/
,eg 12 
.es 2 

I .,,,, 

li.29d. 
6.'89d.. 
'1.864. 

.121 10 
4td. 
2fd. 

19/8 
li /'Ti 
6/'Ti 

'66/-
88/-

116 o 
.1114 lli 
2!1/-
20/8 
10jd. 

!8 16*" 
9!d. 
Bfd. 
'Td. 

4.d. 
6td. 

!l/4 
8!'1 

8/1 
2/6 

64/· 
liB/6 
.1!~9 2 

.8158 '1 
16(6f 

.1!11 o 
!16 li 
nom. 

!100 o 
1!40 O 
120/2 
18fd. 

1'8/61 
22 -

21H 20/'Tit 
24/- !14/ff 

15'f7U 
9/

.1!10 19 
J!9 4t 

510/lOi 18/-
101-t 10 6t 

.l!lllO .an 6 
ta tt .ee 6t 

'1(8 "t/8• 8,6 

li.824. 
li.8'1d. 
'1.6ld. 
.1117 o 

4,d. 
4 4. 

18/7i 
4/6 
4(6 

87/9 
80/

llli 'J 
!14 10 

2!1/8 
19/
lOd. 

1.7 18•• 
16id. ucr. 
1!ij4. 
llld. 
6tfd. 

'1.18d. 
6.864. 
9.084. 

l24 o 
6d. 
6fd. 

17/lOi 
4/81 
4(81 

46/8 
28/-

;1!17 o 
i!14 16 

20/6 
2216 
10cl. 

l!i'll!l'" 
114. 

9~d. 8 d. 
4 a. 
7 • 

':Jf' 2/4j 
4t2 4/8 

8/6 8/8 
8/8 

68/- 70/6 
68/6 62/-

!82 ' ;1!28 7 
i228 o .f!2!1'1 1'1 

16/8 18/51 
.1111 5 .1110 10 
.!14 17 ól!llll 

1,9 7 .1111 6 
.11100 O .f!100 O 

.es8 llilllilO 126/6 l 
1814. a. 

7.115d 
6.92d. 
8.89d, 

.282 o 
4jd. 
6fi4. 

18/-
4/61 
4/6 

40/9 
27/6 

.1116 7 
.1114 16 

2'1/6 
81(
lOd. 

!7 12'' 1l. d. .... 

6!1/-
228 o 

!!116 li 
18(2 

110 7 
!11 1!1 
!111!1 

l100 o 
l82 10 
149.'4 
26Ud. 

21/9t 
~/-

1'1/8 
10/6t 

.1111 1 

.119 6t 
8/S 

6.26d. 
6.02d. 
S.~d. 

.f!28 o 
4ftd. 
6id. 

18/1i 
4/g 
4/9 

89/-
28/6 

.f!17 2 
;(!14 16 

27/6 
28/6 
1od. 

.f!7 a•• 

~~~ ~· 
'1 d. 

d. 
6d. 

62/
.1128 o 

.2210 lli 
18/2 

!11 !I 
.f!l2 2 
~1112 

.f!100 O 
.f!B~ 10 
141i/6 
27id. 

: New Orop, •• Oarriage pa.ld to ouatomert' rt.Uwa.y ltation. +Grade "H." 
+t Great Britain pqapended Gold Btandard aa from 19th Sept., 1981. 

• United Statea of America suapended Gold l:ltanàard as from 19th AprU, 1988, bttt, on 1st February, 1984, a gold 
bullion standard wa.s adopted on a new baala. 

A,BOEN1'IN,lll FREIGB1' MARDT.-The market continues ateady in tone and a. fa.ir volume of businesR ha.R 
bQen transa.oted f(lr ~'aroh 1\lld Aprllloa.ding at the minimum rates agreed upon by the ahip-owners' Oommittee. For 
the May position, tl,te market ia very quiet, oharterers preferring to walt. 

Publilhlà brl.:...: 
RlllCRIITABY11 DIIPU'l'IIIIK'I, 

A!MGL0·80tl'I'E AIIIIIUOAif B.unt, LDn!l'JSD1 
ll'i, Or.o BaoA:O SnBII'l. E.C.Il. 

28rd March, 1981i. 
(T•llphofte: London Wall 11818.) (l11Utd fortnightly.-AZI tightl r11wwd.) 
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Cabied Reports Circular 

VoL 13. LONDON, 28TH MARCH, 1936. No. 644, 

The following reporbs a.re ba.sed upon the la.teat ca.ble, a.ir ma.il, a.nd other a.dvices received 
from the under-mentioned Bra.nches a.nd Asaocia.ted Institutions, giving a review of economic 
conditions in the countries where the Bo.nk ia repreaented. 

ARGENTINA. 
(NOTII.-Ya{tul ar1 ~Zjt'mtd in pajlfr ~rr~My IXtiPI wll1r1 oiMrwisl ittdr'tat1d.] 

BUENOS AIRES (by a.ir maU), 9th Maroh, 1986. 
Ploughlng for the next harvest of tine oerea.la ha.a begun on a very amall aca.le, 
In the North of the Province of Buenos Aires ra.in ia required to o1Jaet the a.dverae eileot of high tempera

turas, which are caueing tbe maize orop1 to rlpen too rapldly. Pioklng ba.s begun on a amall scale in some areaa. 
The campa In aouthern Córdoba ha.ve deteriorated a.nd are now in bad oondition. There ia no obange in 

oonditiona elsewhere. 
A few sma.ll tlighta of loouats still remRin in some isolated dlatriots, but these will probably migrate ahortly. 

BUENOS AIRES (by air ma.ll), 16th Ma.rch, 1986. 
Threahlng of tine oereals ia practloa.lly finished a.nd ploughlng for next ha.rveat continues on a small eoale In 

a.ll aeotiona. 
Tbe perslatent higb temperaturea ha.ve oa.used rapid and In somo pll\088 prema.ture rlpenlng of the maize 

crops. This haa advanced ha"eating, but yielda will sufler owing to Lhe incompleta development of the gra.ln. 
Oonditiona in northern Buenos Aires Province vary from very gcod to fa.irly gcod a.nd in aouthern Córdoba. are fa.ir. 

'fhe oondltion of the campa ia fairly good, while weck-end ralos will give a atimulua towards improvemen• 
generally. 

A few isola.ted awarms of loouats a.re still preaent In some diatriote, but are expeoted to migra.te a.t any 
moment. 

BUENOS AIRES (by oa.ble), !.16th 1\fa.roh, 1986. 
Good ra.ina ha.ve fallen fairly genera.lly and the ca.mps have benetited thereby, 
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In the locr.l ma.rket for graln la.test prlcea compare as followa :-

00IIIIODI'f~. 
SODeo. ~~~ Deo,, ~8 Deo., 1 ;Jan., 11 Mar., 211 Mar., 
1981. 19811, 1988. 1986. 1986. 1986. 

Wbea~ per 100 i lloa ... ... ... . .. Pe101 11.10 11.08 11.'111 10.81 10.09 10.00 
Halse 

" to ... ... ... ... . .. " 
4.!16 4.04 4." 4.68 4.7'1 4.80 

LiDieed " " ... ... ... ... . .. .. 9.90 11.81 11.90 1U4 1U9 UOII 
Oa~a 

" " 
... ... ... ... ... 

" 
Ull 8.80 ,,00 - - -

NO'fBI.-On B9tll NllfJe,IJtr, 1988, tlle Grain Regulatint BDa,·d was tsta!Jiislled /DI tA1 fUrpt/SI D/ 
rwaranltnnr ID IJ,f'ritr~lhlrists ,,;,·,um !Jasit pritts ai wllit'A IAe BMrd was !"'!a,·td ID puwAas1 I"""· TAtse 
wtre /i.JÇtá ai 4.40 f'esDs per100 ltiiDs for mai11, 6.'15/w wlltat,' aNI 11.50 ftrlímlld, 1111 last two !Jnng rar'11d 
on 18tA Dttem!Jir, 1985, ID 10 and 14 jlsDs, nsf'ttliwly, atrd tllt jfJt'PIItr ID 5 jlsn on IS11d MaJ•tll, 1986. 

In tbe local oommodity ma.rket, lateat quotatlona compare a.s followa whb tboae ruling at ,.arioua paat 
da.~ea:-

OOIIIIODI'fl, ~8 Deo., !16 Deo., 26 Deo., 81 Deo., 10 Mar., 2' Mar. 
193!1. 1988. 1984. 1986. 1986. 1986. 

---
Wool: B. A. medium cro11bred per 10 klloa •• ... Peaoa 6.90 a.oo 8.80 10.00 10.60 10.60 

Corrientea merlno per 10 klloa ... .. '1.80 1'1.00 14.00 U.IIO 16.60 115.80 
Liveatook: Obilllng ateara per kilo llve weight ... Oenta !16 2'1 li 'I !18 !18 !18 

Freezing wethera per lb. ... ... 
" 

1!1 1' u 16 17 18 
Hfdea : Salted oJ: tfrigorlflooa) per 100 kiloa ... ... Peaoa 19.00° 2'1.110" 66.110 8'1.110 86.00 8IS.ISO 

Dry (ProYinoe of B. A.) per 10 lldlca ... -· " 
!l.,o• 8.40* '1.150 8.20 8.110 8.80 

NOT/l.-1 lei/1 - 2.2046 /ir. • Pesos (gold), 

Lateat quotatlona for leading aeourUiea on tbe local Bola& compare aa followa with tboae rullng at v&rloua 
paat dates :-

Nülll OI' Bllonrn. !16 Deo., i8Deo., 81 Deo., 10KaJ.., ":t·· 11188. 1118,, 19815. 1988: 111 

Peaoa per oent. f 
Province of Buenos Alrea 8-Si % Gold Loan 1906 ... 66.00 107.00 94.00 99.00 98.60 
Cédulas Hlpoteoarlaa Argentina& 6 % Seriee A ... • .. 96.00 9'1.00 100.,0 100.90 
Deuda Interna Oonaol. de la Pro,., de B. A. 15 % Serlea A 85.40 90.80 89.60 
Empréatlto Interno de Obrai Póblioaa '! % Gold Loan 1911 84.00 98.60 98.90 nom. nom. 
Orlldlto Argentino Interno 4l 11984 ... ... 88.00 91.60 9!1.80 
Emprástito Patriótico 11 X lat eriea ... ... 911.80 98.110 98.40 
Crédito Argentino Interno 6 % 1984 Serias A 98,80 911.40 98.00 98.80 

NOTII,-A// Cldwlas, as wtll as 6 pertmt., 6t pwcmt. a"d 6 Í"' tmt. Fttl1ral GllfJINimmt [,t,.,al 
B1nds, "'"' ttmflerlld 11 a 5 pw tlfll, !Jasis in NfJfiiiii!Jtr, 1988. 

BUENOS AIRES (by air maU), 18th Maroh, 1986. 
There ha.s been aome improvement In oonditiona In the local maize market durlng tbe paat fortnight, and 

prloea abow a alight advanoe. Exporta durlng February amounted to 1140,000 tona, tbe balance of old-orop malze 
now available for sbipment being eatimated at leae than 1,800,000 tona. Loouata are reported to bave oauaed muoh 
damage to the growing orop in the South-Weat of the Provinoe of Buenos Airee. In the North of Santa Fé a.nd tbe 
northern part of the Province of Buenoa Aires the orop promlaea to be e:s::oellent, but elaewhere •he yield la below 
average. 

Total exporta of wbeat tbia sea.son up to the end of February reaobed only 228,000 tona, wbereaa In the 
oorreapondlng period of last year 1,000,000 tona were ahlpped. Purchaaee-part from tboae for Brazil-ba.ve 
been prlnoipo.lly on aocount of tbe Grain Regulatlng Board, whioh baa a.oquired, and la retalning, about !100,000 tona 
of wheat, prePumably In the a.ntlolpation tbat current newa rega.rdlng tbe European cropa may be followed by lm
proved prioes. Tbe eatimated quantity of wheat avallable for export on 29th February was 1,8'17,000 tons. Raln ia 
now required to enable the farmera to prepare the aoil for the next crop. 

In the livestock market the demand for beat grade cbillera ia good, and !l'l to 28.4 centa por kllo ha.s been 
paid. Buying interest for store and breedlng animais of good olaaa, bowever, haa diminlabed, owing to the general 
aoarolty of pasture. The amall nativa loouat ( Tutr~ra) ia reported to h ave done oonalderable damage to the natural 
grasaea and to, alfalfa In the Pampa and the Weet of tbe Provinoe of Buenos Aires 1 pastoral proapeota for the 
oomlng winter are none too good. + 

There has been oonaiderable movement In tbe wool market during tbe paat fortnigbt: tbe volume o( 
operatlona durlng tbe last two montba haa been greater than usual and prioes are flrm, Arrlvala at tha Oentral 
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Market have been regular, but the stock In hand has deoreased oonslderably, having amounted on 11th inatant to 
!il,898 tons against 4,!181 tonr on !17th Februaey, Buyera continue to show preference for superior lots of fine and 
ooa.rse orossbreds from the Province of Buenos Aires, aleo for Up-river and Bouth Coast woola, although buainesa 
is taking placa freely In praotioaUy ali olasaes exoept inferior and defeotin woola, 

Aooording to the offioia.l retuma of the export trade of Argentina for the lirat two montha of the ourrent 
yea.r, a. subata.ntial deorea.se in the va.lue thereof ia reported in oomparison with that oorresponding to exporta for 
the firat two montha oflast year. The value of exportsinJ'anuaryfFebruary, 1986, ia returned at !178,080,U!il pas?•• 
against 806,810,888 pesos in J'anuaryfFebruary, 1985-equiva.lent to a decline of 11 per oent. The volume of shlp
ments also reglstered a deoreaae, having ag~rogated 2,80!1,!106 tons in oompa.riaon wiLh 8,0~0,99!1 tons. Tbe 
decline in both value and volume of exporta th1s year is malnly due to smaller shlpmenta of wheat,' oats, barley, and 
linseed, whioh the inorease thia year in maize shipments failed to oounteraot. Wbeat ablpments deoreased by 
706,000 tons, or 7/S per cent. ; barley by 191,000 tona, o r 86 per oent. ; linseed by 156,000 tone, or 88.8 per oent. l a.nd 
oats by U3,000 tona, or SS per cent. Exporta of maize roae from 711,000 tons to 1,!illí6,000 tons, equivalent to an in
orease of nearly 77 per oent. The volume of meat shipmenta expanded by 1.!1 per oent., but the value thereol leU 
by !1.8 per oent. Exporta of raw wool rosa by 16.1 per oent. in volume and by 8,.8 per oent. in value. 

Tendera were opened on /Sth inatant for the discount of a total of 80,000,000 pesos of Government Treaaur:r 
Bills, the purpose being to elJeot the oanoellation of otbers falling due on 10th inatant. The tenders preaented 
amounted to 86,000,000 pesos at ratea vaeying from !ill per cent. for Bills at 29 daya' date up to 8 per oent. at 9!1 
daya. The Minlater of Flnanoe haa aooepted tendera totalling 17,000,000 pesos up to a mul.mum diaoount ra.te of 
!ill per oent. The balance of 18,000,000 pesos of the Bills falling due will be repaid in oaah. 

Aooording to the returns of the Miniatry of Finanoe, Government revenue for the first two montha of 1986 
aggregated 189,64!ii,01!1 pesos, the oorresponding expenditure having been 188,286,048 pesca. Revenue in J'anuaey
February, 198/S, totalled 188,Ul,6U pesos, and expendlture, 14.3,610,6!19 pesos. Ca.ah revenues in the first two 
months of 1986 amounted to 160,6815,749 pesos, a.nd reoeipts from oredit operationa 89,056,268 pesos, of wbioh the 
greater portlon-l.e., 8!i1,100,000 peao-represented short-term loana. Cash Revenues In .Januaey-Februa.ry, 
198/S, were 1!16,006,691 pesos and reoelpts from oredh operationa, 18,186,9158 pesos. A very larga part of the inor&aae 
in expenditure reoorded this yea.r as oompared with the lirat two montha of 198/S la represented by the oanoellation of 
short-term advanoes, this operatlon entaillng an inoreased expenditure of !19,850,000 peaos. 

The reoent isaue of !ii/S,OOO,OOO peeos of •l per oent. 1985 Credi11 Argmlin1 /ntem1 Bonds having been over
aubaoribed, a.n announoement has been made to the efleot that the Govomment haa resolved to extend tho issue soas 
to oover the total amount of the subscriptlons reoeived. 

CHILE. 
SANTIAGO (by air mail), 17th March, 1986. 

t Detailed statiaUos are now a.vaila.ble of the foraign trade of Chile for the year 198/S, As previously advised, 
importa for that year were valued at a total of 808,660,800 pesos of 6d. (qold), and exporta at 478,078,,00 pesos of 6d. 
(gold), the balance of trade favourable to Chile baving been 169,417,600 peaoa. Importa In 198' were valued at 
!i141,718,600 pesos of 6d. (gold), and exporta at 469,88!1,000 pesos, the resultant favourable bahmoe of trade having been 
2!18,118,400 pesos. It ia to be noted, however, that movements of gold are included in the above figures, imports oi 
the metal in 1985 having been reported at 8,587,!100 pesos of 6d. (gold), and exporta at 7,768,500 pesos of 6d. (gold), 
whilat, in 198,, gold Importa aggregated !i17,878,800 pesos of 6d. (gold), and exporta 8,U8,700 pesos of 6d. (gold). 
The importa of gold in 1984 included shipmeots from Great Brita.fn tota.lling 18,800,000 peaoa, and, in 198/S, 
8,500,000 pesoa, the balance ha.vlng been reoeived from the United States; these Importe of gold were ma.de in 
pursuanoe oi the polioy of the Central Bank to repatriate lts gold reserves. 

The following table shows the oompa.rative valuea of Chilean importe in 198/S and 198& from the principal 
oountries tradlng with this Republio :-

198/S. 198,. 
IKPOBTI FBOK :- Pesos of 6d. Peso& of 6d. 

(gold). (gold). 
U.B.A. ... 82,100,000 69,600,000 
Grea.t Britain 67,400,000 56,000,000 
Germany 60,800,000 24,600,000 
Peru 21,800,000 !i11,200,000 
Franca 6,800,000 9,100,000 
J'apan 11,100,000 S,ISOO,OOJ 
:&lglum 5,000,000 5,300,000 

It la olear from a study of theee figures that the fear that .Tapanese goods might fiood the market has not bean 
reallsed, and that the method adopted-vis., that J'apaneee goods shall be pa.id for only with the proceeds of exporta 
from Chile to Japan-in order to prevent the dumplng of J'apanese gooda has proved effeotlve. Oompetl.tlon from 
Germanyls inoreasing, however, and the expansion of almost 150 per oent, in import• from that aouroe ahown In 
the above table ia indicativa of the effortR of the Reiob to recover iba Chllea.n market. Under the terma of the 
Compenaation Treaty with Germany, importa from that oountry must be paid for by Chilean exporta to Germany, 
and the great difterence revealed In the. 198/S atatistioa beLween Importa from Germany and exports thereto would 

• seem to indioate a oonsiderable "lag," whioh, if not quiokly oorreoted, will posaibly have the elleot of delinitely 
reatrioting Importa from Germany in 1986. 

All the main groupa of Chile's importa showed an inorease in 198/S, when oompa.red wlth 1984, as ahown In 
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tha following table :-
Pesca of 6d. (Sold). 

19811. 198,, 
(a) Goods of the testile induatriea 64,087,000 60,479,000 
b) Ohemioal manufa.oturea ... ... 89,86!l,OOO 82,1J!l9,000 
o) Meballurgloal goodl ... ... ... 86,949,000 28,306,000 
d) Industrial ma.ohlnery and equipment 84,764,000 26,871,000 
e) Tra.nsport material a.ud oqulpment... 211,009,000 8,1261000 
f) Sundry manufa.oturea 28,199,000 15,929,000 

Of tho goods oorreapouding to group (a), importa of textiles in 1985 wero va.luod o.t 88,616,000 pesoâ, a.p:aiust 29,662,000 
pesos in 198i, wbilst purohases of yarns aggrega.ted 19,084,000 pesos in oompariaon wlth 16,742,000 pesos. Importa 
of oils, eto., oomprised in group (b) a.mounted to 17,862,000 pesos in comparison with 12,890,000 pesos, a.nd of 
ohemionJ produota 6,948,000 pesos aga.lnst 11,760,000 pesos, In group (o), importa of unmanufaetured iron and 
steel a.mounted to 16,798,000 pesos, compa.red with 11,198,000 pesos; and of iron and ateei manufa.otures, 
11,678,000 pesos a.gainst 6,009,000 pesos. Importation of material and equlpmont for railwa.ya aud tramways, in
oluded in group (e), amounted to 11,862,000 pesos in oompa.rison with only 1,648,000 pesos; rallway looomotives, 
steel rails and other rallway material, including rolliug stook, were largely imported from Germany under a speoial 
Agreement whioh ia not likely to be repeated in the ourren' year. In the '' sundry manufaotures " group (f), 
importa of paper a.ud papar gooda acoounted for 11,608,000 pesos in 19811, a.gainat 4,608,000 peaoa in 1984; soientifio 
instruments, etc., 6,886,000 'pesos, aga.inat 2,460,000 pesos; glass, ohiua., and eanhenware, ato., 6,087,000 pesos, 
compared with 8,465,000 pesos; and " prepared" earths and stone, 1,276,000 pesos in compariaon whh 898,000 
pesos. 

The tota.l produotion from the gold washings under Government control during January, 1986, was 188,528 
grammes, compared with 161,066 grammes in Deeember, 19811, and 176,788 grammes in Ja.nuary, 19811, 

VALPARAISO (by oable), 28rd Maroh, 1986. 

The "export" exohange rato for sterling is now 129 pesos per B compared with 181 pesos on 9th Ma.rcb, 
On the local Bolla, lates\ quotatlona for leading aeouritiea compare as followa :-

NAME 011' SBOtlBITY. 

Government Bonds.. 
Publlo Worka !Law noa1 ... 

'( ~ -Amor•iaaslon 1 '-
ln\ernal Debt 'r ~~ (Lawa 4808 and U91S) 

(ÂDlortiaation 1 %1 

Hlpoteearlo Boncla. 
Banoo Hlp. dt Chile 8 ~' Bond• ... 

(Amortlaation 1 %) 
Oaja de Ored. Hlp. 6 % Bond1 ... 

(Amoraiaasion f %1 

Banlu and lnsuranoe. 
Banco de Cblle 111001 ••. .• 
Banco Eapaftol (Chile) (1100) ••• 
La Ob•leaa Conaoliciada !1'01 •• 
Oia. de Bel• La Eapaiiola 11~01 •• 
Ola. de Beg. La Comercial (1211) 

lndustrlals.. 
Ola. General de Eleoarioidad lnduatrlal 

11601 ... ·- ·- •• .. . 
Oia. de Ga1 de Sanslago ($60) ... .. . 
Oia. de Gaa de Valparaiao t.liO) •• •• 
Soe. Exp. cie Tierra ••1 Fue1o (11) •• 
Soe. Gan. Gente Grande 1111 ... • •• 
Soe. Gan. Laguna Blanoa 111) ... •• 

O Kar., 28 Kar., 
1118, teae. NAJUD 011' S&CtlBITY. D Kar., la :Mar., 

1818. IDIG. 

-----11-------------------------1 ---- -----
Peaoa. 

90' 

89' 

94° 

98• 

!195 
146 
60 
69 
45 

55 
90 
'17 

828 
1lll 
816 

Peaoa. 
se• 

88' 

94* 

92* 

281 
146 

110 
67 
411 

114 
91 
'18 

3ao 
1!11 
816 

lndustrlals-oontiKu•ci. 
Cla. Chilena ele Tabaco• llliOI ... ·-
Oia. Ctnecerau Unida• t$!101 ... . •. 
Cia. Bud Amer. de Vapor11 Ord.($81 .. . 
Cla. Induanlal (11101 .• .• .. . 
Soe. Im11. r LU. Uninrao 1$1001 ... 
Cla. Ret. de Asúoar de Viõa del Mar. (140• 
Soe. lnd. del .lyaan 111\... ... .. . 
Ola. de Cemenso "El Melón " ,,,0) .. . 
Ola, Ohil. de Elecaricidad Ord. (!!ll 

Do. 8% Deba. (11) 

Nltratea. 
Lan•aro Nl\ran Co., Ud., 'r% Pref. 1.16) 

lllnea. 
Ola. Carbonifera e Induatrial de Lota 

(t80• ... ... ... ... ... 
Patlfio Mine• and Enserpri1e1 Oona. 

(No par value) ... ... ... 
Oia, Mln. y Alrio. Oplooa de Bolívia 

1111 .•. ·- ·- ... ·-
Oia. Min. da Oruro 11201 ... .. . 
Ola, Oarb. y de Fund. Bohwa1er (11) .. . 
Oia. Mln. de Tocopilla ral) ... . •• 
Oia. Eetaõitera Cerro Grande (USa.) ... 
Ola. Minera de Dlapu,ada de laa Condes 

(l!l6) ... •.. ... ... . .. 

Peaoa, 
128 
97 
2:l 

108 
100 
124 
109 
214 

4 
66 

40 

88 

889 

1611 
104 
49 

114 
21 

25 

Peeop. 
122 
97 

1~~ 
97 

1118 
110 
1110 

4 
65 

88 

38 

886 

156 
107 
49 

112 
21 

25 

•Quotations per oent. (All tha above-mentioned aharea are fully pa.id, the figurea within bracketa repreaenüng 
~he nominal value per ahan). 

VALPARAIBO (br au ma.il), 19th Maroh, 1986. 
The offioialsight rata of exoka.nge quoted here to-day by the Ba'"' Ce,.tral til Clll11 is :-Buyers, 911.92 

pesos per a. ThQ ehort supply of exohanJe ca.used the dollar rata in tha " export " exohange market to riae at 
one time during the pa.st fortnight to as h1gh as 26.60 pesos per U.S. dollar- 182.25 pesos for sterling-but, upon 
the Exohange Control yesterday rooommenolng the sale of dollar exohange fairly freely, the rato immedia.tely fali to 
26.46 pesos per U.B. dollar, upon whioh baais the rata for sterllng ia 181.70 pe101 per a. 
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Tbere has been more aotlvity in tbe produoe market during the past fortnight, espeoially in barley and 
wheat, although businesa In oats haa been very quiet with prioes easier. Exporta of prlnoipal commodhies during 
January were as follows :-Wool, 2,081,478 kllos; wheat, 1,788,84& kilos; barley, 1,298,720 kllos; oats, 622,252 

~ kilos ; bides, 416,071 kilos. 
Although tbe local Stock Exohange has been markedly inactive durlng the perlod under review, wool shares 

have advanoed severa! points, presumably owing to the exoellent prices obtalned for Obilean wool at the recent 
London auctiona, Industrial abarea, however, ahow a somewhat weaker tendency, poasibly due to the unoertain 
lnternational situation and Interna! polltical faotors. The movement In the Bond market has been very small and 
prioes of the principal issuea have oeded one or more pcints. , 

PERU. 
LIMA (by oable), 25th Maroh, 19!16 

In the local commodlty mo.rket both the grainy and washing qualHies of sugar are dearer, at 8s. 9d, and 
4a. 8d. per quintal, reapeotively, oompared with 8s. 7d. and 4s. ld. on 11th inatant. The Tanguls grade of raw 
cotton has cheapened to 52.50 soles per quintal, f.o.b., against 58,50 soles a fortnight ago. Oottonseed oll is 
steady in prioe at 22.00 soles per quintal, on shore at Peruvlan port, and cottonseed at 2.80 solea, 

On the local Bolsa the quotatlon for the 7 per cent. Internai Loan is unaltered at 86 soles per cent. 

LIMA (by alr mail), 18th March, 1986. 
General oonditiona h ave been quiet during the past fortnlght. The favourable trend in the cotton market, 

however, haa oontinued, and transaotions have taken plaoe in Lima and Huacbo Valley ootton at around 50-61 soles 
per quintal. Reporta ou the growing orop oontmue ae.tisfaotory, exoept in tbe extreme Nortb, where a larga 
peroentage of loss la stated to bave been caused by insect peat. 

Stati&tios now available In regard to the 1985 ootton orop reveal a conaiderable deorease in exporta to Great 
Britaln, aide by side with a o:~orresponding inorer.se in shipments to Germany and Japan. Total abipmenta of ootton 
in 1985 to Great Britain were 81,882,299 kilos, againat 42,1110,469 kllos in 1984 i to Germany 25,977,1011 kilos, againat 
15,208,2511 kiloa i and to Japan 8,668,081 kilos, against 2,098,194 kilos. 

The sugar market has been afteoted by the European politioal situation and prioea have hardened to around 
8s. 7id. per quintal, at whloh levei aome transaotlons bave taken plaoe. Tbt majorlty of the mills are now closed 
for the yearly olean-up and atocks are therefore low. 

Quotations for bonds are slightly firmar than a fortnlght ego, 11.s follows : 7i per cent. Mortgage Bonda, 105i 
soles per cent. i 7 per cent. Mortgn.ge Bonde, 108i i 7 per oent. Internai Loan,87; and 6 per cent. Internai Loan, 56 . 
Oentena.rio Bonds, however, have deolined to 145 soles per oent., due to unoerta.lnty as to the manner in whioh the 
coupon due 15th March will be paid. It may be recalled that the Miniater of Finance in submlhing the 1986 
~udget estlmatea in August laet indioated that interest on tbis Loan might be pald on the ourrenoy basis of 24 soles 
iJer quarterly ooupon-instead of .e li-for eaoh !100 bond. Up to date-18th Maroh-no announcement has been 
roade in this respeot. 

GUATEMALA. 
GUATEMALA OITY (by air mall), 6th Maroh, 1986. 

Weather oonditione have contlnued favourable for agricultura durlng the past month. Gathering of the 
1985-86 ooftee orop has now been oompleted and tbe oon~ensua of opinion ia that the total available for export will be 
not lesa than 1,100,000 quintais. Buslneas in ooftee has not been a.ctive, partioularly during the pa.st fortnlgbt, 
buyers ha.ving shown little intereat owing to the dull tone of the United State~ markets. It is generally oonsidered, 
however, tha' the quantlty still awaitlng sale ia only about 200,1 00 quintalA, PriceR are ourrently quoted nominally 
as follows :-Bourbon, U.B &!l.OO to f4,.25; Good wubed, f4.50 to f4.75; Prime, 85.00 to 86.00 i llard Bean, $7.00 
to 87.75; all per quintal of 46 kilos, plaoed statlon without bag. 

Tbe plana of several new buildings shortly to be oonatructed in thls Olty are nearing oompletion. These 
projects, in oonjunotion with lnoreased activity In tbe building of auburban resldences nnd in street oonatruotion on 
Government aooount, are oauslng a shortage of labour suoh as haa not been exp• rlenoed here for many years. 

'l'he marked improvement in tourist traffic in Guatemala, referred to in our previoua reporta, oontinuea in 
evidenoe, with visitors tending to remain in the country over longer periods than previously. Ex1•enditure by 
tourists is helping towards tbe improvement of the general economia situation. 

Owing to the aeasonable movement of the coftee orop and the promptnees with whioh exporta have taken 
plaoe tbis year, as well as the building aotivhy already referred to, merchants generally have experlenoed an in· 
creaaed turnover of business. Altogether there hna been an appreolable ohange for tbe better in the tone of the 
oommeroial marketa ainoe the depresaed oondltions experienoed In November last. 

The annua.l Addrese of tbe President of tbe Republio wa.s delivered attbe openingof the National Legialatlve 
Assembly on lst inata.nt. In the oourse of bis speeoh the Presldent made referfnce to tbe increase in the r•ational 
revenue, whloh totalled 9,6i8,6~2 quetza.lea for tbe fiscal year 1984-85, an improvement of 12 per oent. oompared with 
the preoedlng year, a.nd of 16.5 per oent. oompared witb 19811-88. Government expenditure for 1984-85 amounted 
to 9,071,688 quetzales, ao that therc was realised a surplua on Budget aooount of 571,989 quetzslea. The Presldent 
further gave the returns of Guafemalan foreign trade for tbe year 1985 i exporta amounted in value to 12,471,880 
quetzales in oomparison with 14,808,4611 quetzalea in 1984, whlle importa were 9,599,025 quetzales against 8,078,104 

t quetzalea. 
The quotation for Garman "Aski" marks in the forelgn exohange market to-dar ls 28.60 quetzalea per 100 

marks. Tbe rate for the Reichsmo.rk being 41.04 quetzalee, the ourrent disoount for the "compensation" mark 
la about 80.5 per oent. 
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NICARAGUA. 
MANAGUA (by a.ir ma.ll), 11th Maroh, 1936. 

On 11th Ma.roh, 1986, a Trade Agreement ws.s aigned at Ma.nagua. between the United Sta.tes of Amerioa 
and Nicarr.gua. which providos for reciproca.] ta.rif! benedts, tbe purpose of whioh ia to ma.inta.ln a.nd extend 
tbe tra.de rela.tions between the two oountries. Tbe preaent Agreement ia the eleventh to ba sigued by the 
Uniced States in llne with present economic poltoy and the sixt.b. to be ocnoluded with a. Latin America.n 
oountry, s.nd it providea for reoiprocal tarifi benatl.ts, reductions in duties, and guara.nteea a.gainat increases ln 
duties, etc. i'ha Agreement is to be approved by tbe Nioaragua.n Legislatura s.nd approved a.nd oontl.rmed by 
the President cf the United Btates, a.nd it wlll come into force thirty days aHer exohange at Mana.gua of the 
instruments of ratification and approval. The Agreement is based upon tbe principie of unconditional moat
favoured-nation treatment, and, in regard to exporta frolU the United Statea to Nioaragua, the oommodities 
on wbioh tarif! reductions or assuranoes have been obto.ined are among those of which the United Statea 
has been an important sllpplier. Bananas are the prlnoipa.l Nioara.gu"n axport to the United Statea, but 
ootlee ahipments have been inoreaaing, and the benetl.ts to Nicaragua under the Trade Agreement oonsist int1r alia 
of assuranoes that cctlee, oocoa beans, bananas, a.nd other uxl?orta from Nioara.gua as listed in the Agreement will 
continue on the free list during the period the Agreement ia 1n force. In view o f the faat tha.t over 96 per oent. of 
the United States importa from Nioaragua enter free of duty, the commcdities upon which a. reductlon of duty is 
possible are neoessarily limi~ed in number. An artiole of the Agreement providas that the IA.ttar may be terminated 
on thirty d•ys' written notice if wide exch•nge tl.uotuations sbould seriously undermine the benedte of tbe 
Agreement. 

Norma.Jity haa uow been restored to tbe political situation whioh, as mentioned in our last a.dvioes, had 
baoome somewhat unsettled pendi11g the General Electio11s due to take plaoe at the end of thie year. Nevertbele&B, 
mercantile business remams restrioted. Ocf!ee ploking ha.s now terminated in all parta of the country, and washing, 
drying, and gradiug are in progress. The orop is excaptiona.lly late this year a.nd ao f1\r only about 4.8,000 baga have 
been axported from the port of Oorinto. 

'l'he Exohange Oontrcl Oommission have recently ruled that all export exchange ia to be dellvered to the 
Banco Nadonal de Nicaragua aga.inst na.tiona.l ourrenoy. 

COLOMHIA. 
BOGOTA (by air mail), 10th Ma.rch, 1936. 

As foreshadowed in previoua advicea, an extension of the l?resent Sesslons of OongreB8 until the !Ust instant 
has now been decreed. No lawa of impcrlit.noe have been aa.not1oned durlng the paat forbnight, but it ls generally 
believed that the Trade Agreement with me United States will be rati.fied before Oongrees rises. 

During the past week the exohange market has been very tl.rm, tha dolla.r rate rlsing yesterda.y to 1711.76 
pesos per 100 U.S. dollars. The general opmion among importers ia that the rate may weaken sbortly a.nd for thlt 
reasou they o.re oovering only requirements of an urgent natura. Tbe quotation for Germau "Aski" marks on 9tlk 
instant was 111.876 pesos per 100 marks, againat 69.~4. pesos for Reiohsn1arks, a discouut of some !l6 per cent. 

Summariaing eooncmlo conditions In Colombia, the IJatuo d1 la R1pú6Uca in i ta February" Revlew" states 
that the improving tendenoy in business oonditiona previously noted has ijluoe become a.ooentuated, thus re-affirming 
the hope that Oolombla. ha.a deftnltely entered a period of reoovery in its na.tional economy. Tha preponderating 
fa.otor in this fa.vourable movement has been the new aud considerable advance regletered in cotlee prioes in oon· 
auming marketa. Sinoe this rise aommenoed, quota.tiona for Oclombia.n cofiees ha.ve gained more than 8 oen•s (U.S.) 
per rcund j that ia to say, more than 30 per cenb. in tbree months, a riee whioh, if susta.ined, would represent l.n the 
tota value of the coun•ry'a exporta an inorease whioh might wall be suffioient to re-esbablish equiübrium in the 
balance of P"ymanta. And to this faotor aa.n be added the oonsidera.ble improvament in national industries; the 
equally marked improvement registsred in minlng whioh, ln the present year, will doubtleas show a.n increaeed gold 
produotion ; the intenaive improvement in communicationa, a.nd the encoura.gemeut whlch tbe Government ie glving 
to publio eduoa.tion and to agrioulture. Tbese iutluenoes, it is claimad, give grounds for increa.sad hopaa that at 
last, aher a lengthy criais, there will arrive for Oolombla an ere. of normal a.nd steady progress, in whloh it will be 
posaible to tl.nd under more favourable condltions a solu~ion of the varicus problema now outsta.nding, notwith· 
standing the tfllllrlúlll)t more or less transitory and aooidental whioh will dcubtlesa present themselves. 

MED.IilLLIN (by air maU), !14th February, 1986. 
Shipments of cof!ee from Medellin during J'anuary amounted to 64,000 baga, compa.red with 61,000 baga in 

December. Tbe month was charaoterised by unusual aotivity, and shipmenta would have been much heavier ha.d 
river tra.nsport oonditiona been more favour"ble. lt ia eatimated ;ba.t there are now some 80-100,000 saoks held up 
In railway warehouaes between Medellin a.nd Puerto Berrio (on the Ri ver Magda.Jena); at times, indead, the Railway 
has been obliged to refuse cat·go on the Puerto Berrio line cwing to the laok of Btorage spaoe. This aituation, 
together with the general improvement in stock and oommodity prioes in tha United Bta.tes, prOduoed a. apecbacular 
rise in oofiee pricea in the American markat, Medellin branda at one time being quotad as high aa 18i oents per 
lb., while loca.lly ~ransaotions were recorded up to 8. 711 pesos per arrob1. Later, howaver, the Amatica.n m&rket 
price eaaed to 1lll centa, and for ~he past week the tendency ha.s been dull, although spot oof!ee In New York 
continuei to oommand a. fair premium. 

ECUADOR. 
GUAYAQUIL (by a.ir mail), Srd Haroh, 1986. 

In the forelgn axchange market the "pegged" rate of 10.60 suores per U.S. dollar is being maintained. 
The volume of importa ha.a ahown contraotiou and the supply of exohange appeara to be suffioient to meet the 
current deruand. Germa.n "Aaki" ma.rks have beon in ahort aupply durlng the past month and the corroa· 
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pondlng exohange rates havo beoome firmer. It la stated, however, that large orders for ooooa have been received 
from Germany for sblpment In M:arch/ Ap,ril, whích ahould agaln create an o.bundance of "oompenaation" exchauge; 
the rate to-day ia 8.!.10 suores per" Aski 'mark againat 4.27 suores for the Reiohamark, a disoount ol 25 per oent. 

The coftee market ia aeaaonally dull in tone. 
Entries of coooa. from the producing centres continue exoeptionally hea.vy, total arriva.ls from 1st J'anuary to 

29th February having been 97,808 quinto.h against 27,591 quintais in the sa.me period a year ago. Oonfiioting views 
are held as to the cause of thia a.bnormal movement, but generally it ia t.hought that the Coseclla de Navidad (interim 
Ohristmaa crop), ha.s overlapped the true crop season and tha.t there ma.y be a sotback during :Maroh. The ourrelH 
prlce ia around 60 suores per quintal. • 

Heavy ra.ins have caused fiooding of the ra.ilwa.y lines, a.nd oommunioations whh Quito have been suspended 
with oonsequent disturbanoe to normal commeroial conditions in Gua.yaquil. 

SALVADOR. 
SAN SALVADOR (by a.lr ma.il), 6th :Ma.roh, 191!6, 

The National ABiembly opened lts new Sesalons on 15th February, aud the President of the Republlc delivered 
his cuetomary annual Measage. .It is oxpeoted that a speolal Auembly will bo couvened !ater in tbe year to consider 
reforme to tbe Oonstitudon, includlng posslbly an oxtension of the Presidentlal period of offl.co, 

Two new buildings havo been tlnicbed and inaugurated by tbe preaent Governmen~the Telegraph and 
Radio Building and the Medica.! Sobouls. An internatioua.l radio.telephone servioe ia now functioning. Work ou 
moderniaiug arterial roRods is being methodioally proceeded with, ao far as funda allow. 

In the ooffee markot ver1 llttle remaina to be sold, and there la ampla contlrma.tion of Lhe smallness of the 
orop. Nominal quotations a.t ;he end of laat month, compa.red with those at the end of Februar.,, 19315-given in 
.,arenthesia-wsre n.a follows :-Washed ooftee: Firsts, U.S. 810.25 per quintal f.o.b. (19.715-10 26); Beoonds, f9.76 
(19.00-9.25). Unwasbed :-Superior, f3.00 (ts.!J5-8.876); Ourrent, f7 .00 (87.76-8.00). Pergamino ia ourrently 
quoted at !JO.OO oolones per quintal in property (115.00-16.60 colones); Dry Úberry a.t 14.00 oolonea (11.00-11.150); 
and Wet Oberry at 18.00 colones. Shipments during the four months ended February were !U9,582 baga of 150 lbs., 
which compare whh 28i,969 baga in the oorresponding months of tbe previoue sea.son. Stooks in port at end
February last were 101,084 baga in oomparison with 66,1168 bags at the corresponding date last year, 

Returns have reoently been published ahowing the marked iuoreaae in the quantity and value of importe 
luto Salvador from Germany during !9815; tbe aggrega.te value increased to 15,878,587 colones oompared with only 
1,704,46!j oolones in 1984, and the volume to ll!J,IS48,668 kiloa against 4,908,881 kilos. Manufaotured gooda form tbe 
bulk of Sa.lvadorean purcha.sea from Germany, and the inorea.se In 1986 compa.red with 1984. oovered a.ll the leading 
groups, including :-Iron and steel (among which iron and ateei manufnctures rose from 180,989 to 892,166 colonea, 
and wire from 26,4151 oolones to 178,:S02 oolones); maohinery; transport materla.ls; eleotriaal goods; ~a per and pa.per
products (under which heading newsprint inorea.sed from 18,686 to 211,899 oolones); toxtiles, 111 wbich group 
a~klngs of ali typos aacounted for 260,946 colo~es in oomparison with 105,705 colones. Other individual itema of 
importance were prepared hides a.nd skins, 166,078 ooloues ago.inst 14,407 colones; oemeut, ll08,lli0 oolones a.galnat 
158,899 oolones ; n.ud natural, a.nitlcial, o.nd chemiaal fertilisera, 490,660 oolones agalnat !08,946 coloues. 

In the foreign exchange ma.rket the nominal quota.tion for German " Aski " marks ou 29th Februa.ry wa.s 
74.46 oolones per 100 ma.rka, wbioh, on tbe baais of the oorresponding quotation for Reiohsmarks of 101J colones, 
repreeented a disoount of abou' 27 per oent. 

The returns of the full100 per oent. of Oustoms Revenue collected during Februa.ry, 1986, compare as follows 
with those for Februa.ry, 1986:-

Februa.ry, 1986 ... ,, 11135 ... 

IMPOBT DUTIIIlB, 
$ (U.S.) 
28~,269 
!188,168 

VENEZUELA. 

Ex:POBT DUTIII:B, 
$(U.S.) 
72,S.O 

!128,701 

OARAOAS (by ma.ll), 27th February, 1986. 
The polioy of the Government ha.s now been detlned by the President in the course of a. radio Messa.ge to the 

nation, in whioh he announoed the restoration of the Oonatitutional Gua.ranteea, a.nd whicb has been well reoeived. 
It would appea.r that responsible opinion is strongly bebind tbe President in bis eftorta to restare normal conditiona 
throu!Jhou~ the oountry. Nevertbeleaa, no pronounoed reoovery in trade ls antiolpated until a.fter the General 
Elect1ona in April next. 

There are small atooks of ooftee on hand with a good demand from Germany. Ourrent prloea oi coftee
which include tbe Government export premlum of Bs. 115 per bag-are aa follows :-'Fine qua.lity ooftee, Bs. 60-6~ 
per bag of 48 kiloa ; Ordinary, Bs. 150-68 ; " Oara.col," Bs. 60; "trillado," Bs, 88-40 ; " Pasilla.," Bs. 82-86. Ex
porta of ootfee through La Guairo, Paerto Oabello, Maracaibo and Oarúpano during Decomber amounted to 6.058,8158 
ldloa, and in November and Deoember, 198.5, aggregated 10,89~1466 kilos, 

Only amall stoaks of coooa remain ou ha.nd, while there is a good dema.nd from the United States. The 
current prioe of cocoa la Bs. 86-88 per ba.g o! 60 kilos, inoluding the Government ezpori premium of Ba. 10 per ba.g. 
Exporta of ooooa. through La Guaíra., Puerto Oabello and Oarúpano duriug Deoember, 19815, amounted to 6,9,8118 
kilos and in November and Deoember Iast to 891,478 kilos. 

In the forelgn exohange market the quotation for U.S. ourrency is Bs. 8.90~ per dollar. The aelling rate 
for German "Aski" marka is Bs. 1.20 per mark oompa.red with Bs. 1.1í9 per Reichsmark-a discount of some !14./í 
per oent. 
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SOUTH AND CENTRAL AMERICAN EXCHANGES 

'rha followiug ie a briaf review of the presenb foreign exobange posihion in 'be prinoip~ 
Bouth aud Central American countries :- ' 

ARGEN'l'JNA. - Gold standard euepended 17th December, 19g9, Exohange oontrol operativa alnoe 18th 
Ootober, 1981. Ou tbe gold parlty basls, 11.4.6 papar pesos-.1!1, although tbe gold reserves taken over by the new 
Central Bl\nk were revalued as at 8lat Mn.y, 1986, on the ba.sis of !lll parar pesos per j (gold). As from lUh 
December, 1988, the method of quotlng exchanges WI\B amended to papar pesos for foreign currencles; whilst on 
19th JanullrJ, 1984., the papar peso was "pegged" to sterling at lll pn.per pesos per I! (telegra.phio transfere) as tbe 
official ba.sio buying rate for export bUle. 

Sinoe g9th November, 1988, there have been two reoognlsed excbat1ge markets, the "offiolal" market 
a.nd the "free '' market. The "offiolal" market ia subject to tbe control of the Govemment, to whom must be sold 
(through the banka or other 1\Uthoriaed dealers) at tbe baslo rata of lll pesos per j, or equivalent for other ourrenoies, 
all bills representlng the f.o.b. va.lue of "regular" exporte of Argentina produoe (witb tbe exoeption of wool exporta), 
a.nd being approxlmately 90 per oent. of the total exporte of the Republlo. rExoluding engagementa of wool exportara 
entered into up to gllth Ootober, 1984., exohange derlved from wool exporta beoame ealeable to tbe Government 
for the offioial market, on and after that date, at the "offioial" selling rata, described below, lesaiS per oent.] 

Tbe amount of foreign ourrenoy aooumulated in tbis manner on Govemment aooount at the Central Bank
whioh now administers all offioial funda-is utilised (aUer provlsion has been made for Government require
menta) to meet the applioatlona for "oftloia.l" I!'Xohange made by holders of prior exchanse pe1mi•• granted by 
the Exohange Control ; tbe " offioial " aelling rate for this pnrpose was for over two yean arrived at through a 
sy&tem of tender by would-be remitters- being then known as the" average tender" rate-but slnce 2nd Ja.nuary, 
1986, the tender system haa beeu abollshed and the selling ra.te fi:xed by the Central Bank. 

The " free " market opera.tealn exohange ariaing only from sources other than the " regular" exporta of 
Argentina produots (but including exohanse ariaing from freight and lnsuranoe on the latter) a.nd thla exoha.nge may 
be dealt In freely whhout the lnterveutlon of the Exohange Oontrol. As from 22nd April, 19811, goods imported 
without a prior exoha.nge permit and having to be pald for by " free" exohange have been subjeot to a surohl\rge 
bringing the oost of remittanoe up to about 20 per oent. above the "offioial '' selling ate. 

I.a.test quotationa In the two excbange markets compare a.s follows :-Offioial Market :-Central Bank's 
selling rate, 17.02 pesos (papar) ~er M aterling on geth March, compared with 17.08 pesos, the raLe rullng from 
80th J'anuary to 26th February. LNOTII.-The rata ha.d prevlou•ly remained unohangrd at 17.0!1 peses slnce 2nd 
1anuary.] Free Marlret: Mean rate, lB.OOi pesos (pa.per) per :8 sterling on !llltb March aga.lnat 18.0Sl 011 12th idem. 

BBAZIL.-Exohange oontrol operativa slnoe 18th :r.Jay, 1981. Exohange la quoted lt1 reapect of Lhe pa/ér 
mil reis. 

The " free " exohange market waa offiolally reoognlsed by a. Deoree o f gllnd May ,1984., a.nd at tlrst dealt 
only In exchange other than tha.t derived from export bllla. Thereafter, suooeasive regulatlona were lssued, a.ll 
modlfying in severa! waya the manner in whlch foreign exohange derived from exporta could be negotiated, 
but the present positlon, eatabliahed on 11th February, 19811, is tha.t bills coverlng all exports-exceptlng 
certain •• mlnor" exporta which aeoure 100 per oent. of " free " exchange-must be sold In the " free " exchange 
ma.rket to the authorised banks, the banka to deliver 86 per cent. of the resultant exohange to the Ba11r1 do B1·asil 
a.t " stipulated offioil\l ra.te to meet Government requlrementa, and the balance of 611 per cent. being left for the 
"free" market. Exohange to pay for gooda oleared through the Customs 1\fter 11th February, 19811, la to be obtained 
in the "free" market. Goods cleared through the Customs between 11th Beptember, 1984, and lhh Februa.ry, 19811, 
inolusive, are entitled to 60 per oent. of forelgn e:rohange a.t the "offioial" rate, the rema.lning 4.0 per cem. to be 
purohaaed in the "free" exohange market; ali goods olea.red prior to the 11th September, 1984., are entitled 
to the full 100 per oent. of " offioll\1 " excbange. Deposita of mil reis made In a.ntioipatlon of oonvenion at the 
"offioial" rate ca.nnot be wlthdrawn for negotiation in the "free" market. In rega.rd to the obtaining of" offiola.l" 
exohange-exoluding exohange already contraoted for with the Banco do Brasil-to pa.y for the whole, or pari, of the 
value of goods olea.red up to and including the 11th Februa.ry, 19811, s~eoial anangementa wereembodled In an Anglo
Brazilian Payments Agreement slgned 011 27th Marob, 1986, propos10g i"l" alia the liquidation of fro1111n debts In 
reapeot to British gooda imported i11to Brami! prior to }gth February, 19811, by means of a 4. pel! cent. sterllng atook 
issue, endea.vours also to be made to provida :81,000,000 in oash to cover small amounts. 

[Nor11 :-The definite implementing of the above-mentioned Anglo-Brazllla.n Payments Agreement 
was lnaioa.ted 011 18th Maroh, 1986, when a.n o1fer was made for the purpoae of liquidating the arreara of 
Brazilian oommeroial debts due to the United Kingdom. Suoh " approvod " debts d111 u11o a"d ;,elflúing 
161/a ]u"'• 1986, n.re to be saliRtled In casb lf the debt la not more than !100, and a.a to lll per oent. (or !100-
whioiiever ia the greater) in oash and the bn.lanoe in 4. per oent. Brazil Sterling Stook if the debt exoeeda !100. 
Debta due aft~r 16th ]m~e, 1986, 1\re to be satistled fully with 4. per oent. Stook, although a amall payment in 
oasb will be made lf required to reduce the 1\mount of the debt to a multiple of !10. The announoement 
1\dded tbat if by the date of the ofter-viz. 18th Maroh, 1986- any debt had beoome due but bad not been 
approved owing to the non-dsposit of the relativa mllreia, suoh debt or any part tbereof ahall not be eligible 
for settlement under the arra.ngement lf the milreis are not depoeited by 1st July, 1986. The sinlring fund .~o. 
for the Btoolr ia oa.loulated to redeem the maximum amount of auch Stook (viz. 811,000,000) wlthln five yean . ..,. 

It wa.s also announced on !llst February, 1986, that arrangementa aomewhat similar to tbose made 
in London had been oonoluded in New York for the llquidatlon of "blocked" Amerioan funda in Brazll, 
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n may be reca.lled that in June, 1988, ib waa found neoessary to make somewhat aimilar arrangemenLa to free 
"blocked 11 debts in Brazil on both Unit.od States and European acoount]. 

Ou !U!th June, 19815, reatrlotions wera a.ga.in lmposed on the aupply of exohange to oover remittancar. 
to abroad. The quotas of export exchange of 86 per oent. and 66 per oent. are stlll maintained, but, whereas between 
.. lth February, 1986, and !.18th Juue, 1986, remltta.nces to a.broa.d oould be met out of the 66 per oent.. quota of "free" 
exohange without the neoesslty of prior authorisatlon, the posltlon haa in this reRpeot reverted to that previoua to 
May, 1984, when tho authority of the Exohange Control wa.s necessary bofore romittances to a.broa.d oould be made. 
It therefore follows tha.t the disposal of the 66 per cent. of so-ca.lled " free 11 exohange ia In fact no longer free, hut ia 
oontrollt!Cl by the Fiscalisation Department. Normal exohange tra.nsaotlons oovering importa a.re realised without 
dlftlcuhy, but the procedure in respect of exohange requiremonts for othor purposes ma.y be somewhat oomplioated. 

The "free" market moan ra.te WWI 88.200 milreis per R. on 24th Ma.roh a.gainst 87.760 milreis on 
12th idem. • 

CHir.E.-Gold standa.rd auspended !lOth April. 1982. Gold parUy: 40 pesos per R.. Exohange control 
operativa ainoe 80th July, 1981. The oftloial exohange value of the peso ou a. gold ba.sis was ftxed ou l&t Jauuary, 
1986, at llad. (gold). In &dditlon to the " oftioial" exchange market operated t.hrough the Central Bank, there exista 
an " export 11 excbange market, in whioh, with oertain exoeptiona, exohange derlved from exporta ie utiliaed to 
efleot approved importa to tbe eame va.lue. The quota.tion ln this m~~orkeG (known 11os the" export" r~&te) ia the 
eflectlve rate for trading with countries suoh o.s the United Btates and Great Britain, whloh have no "Compensatlon" 
Treaty with Chile. Chile has signed Compensation Treaties whh many oountries and, for tbe purpose of trading 
therewith, speoial "Oomponsation " rates of exchange have been fixed i tbeae Componsation Treat1es provida for Lhe 
liquldatlon of "blocked" credita as well as for ourrent trade. Reoent quotatlona In tbe t\VO exohange ma.rkets 
are as follows :-Offiolal aight rate, 96.9!1 pesos por R. on 19th March, against 95.78 poAos on 8rd idem i 
Export Bate, 129 pesoa per Jl on !a8rd Maroh, oompared with 181 pesos on 9th Idem. Although a ruling of 
t.he Exohange Control Board at end Deoembar, 1986, provided that pa.yments for importa from oountriea auoh as 
U.S.A. and the Britlah Empire having no Compensation Treaties wlth Chile would be authorlaed only when tbe 
gooda had arri.ved in the Republio, the rullng ia apparently not being rigoroualy applied, eaoh applloation being oon
aidered on ita merits and possibly in relatlon to the existing state of the looal exohange market, 

OOLOMBIA.-Gold standard auspended !16th September, 1981 i exohange oontrol opera'*ve &ince sa.me date, 
Nominal gold parlty ia 6.00 pesos per .1!1. In the open market-·avallable to holders of exohange permita a.nd 
representing 88 per oent. of export exohange-the quotation for U.S. dollars on 10th Maroh was 176 per oent., 
l.e. 176 pesos - U.B. 1100, tbe rato for aterllng on thla basia being 8.77 pesos per .S. 

ECUADOU.-Gold atandard suspended 8th February, 1982, Gold parlty 15 suores to U.B .• 1, or 24.88!16 
auores per .1!1. Exohanfe oontrol waa established !lnd May, 198!1. As from late December, 1988, auoh oontrol took 
tbe form of an appropr1ation of ~~~ per oent. of export exchange for liquldatlng blooked commerolal debts, but a 
Deoree of 7th Ootober, 19815-lssued on 18th October-aboliahed ali forma of exohange oontrol. 'l'he quotatlon for 
s~rling on ~9th Maroh was 62.60 suores per R oompared wlth 6!1.66 sucrea on !lnd idem. 

GUATEMALA.-Gold ahlpments suspended 8th Jnly, 1988, but there ia no axoha.nge oontrol. Tbe unU 
of ourrenoy-the quetnl-has the same gold parlty value as tbe U.B. dolla.r. The sigbt rata on I.ondon on 29th 
Februar7, waa 6.015 quetulea per R. aterllng oompared with 6.06 quetsales on 8lst January. 

NIOARAGUA.-Gold standard auspended 18th November, 1981 i uohangeoontrol, whioh baa been :>porat.lve 
ainoe aame date, beoame intensifled on the 4th February, 19815. Exohange transaotions are aubjeot to t.he approval 
of tbe Exoha.nge Control Commluion. It ia understood that preferenoe ia given to paymenta to abroad whioh oover the 
importatlon o f gooda of prime neoeseity. The general delay ln remitta.nce ia many mont.hs. · The unit of ourrenoy
the oórdoba-has the same ROld parity value as the U.S. dollar. The offioial aelllng rato of 10!.1 oórdobaa por 100 
U.S. dollara was raiaed to 110 oórdobu on !16th November, 1984. 

PERU.-Gold stedard auapended l"h May, 198~ i but there ia no exohange oontrol. Under Deoree of 
lBLh April, 1981, gold paritlea are :-leol•!18 cante. (U.S.) i 17.38 scle-!1. Tbe 90 days aight rato on London on 
14th Maroh waa 19.70 soles per R. aterling oompared with 19.86 aoles on ~9th February. 

SALVADOR.- Gold standa.rd suspeuded 9th Ootober, 1981 i there ia no exohange oontrol. Gold paritiea :-
9.78 oolonea-!1; ~ oolonee- U.S. fl, The aight rate on London on 26th March was 1~.47 oolones per I. 
aterllng a.galnst 1~.49 oolones on 10th idem. 

VENEZUELA.-Gold aar.ndard operativa, and tbere la no exohange oontrol. Gold parUiea :-!115.!1216 
bollvaru=.llli 6.18 bolivarea-U.S .• 1. The aight rate on London on iSrd Maroh was 19.70 bolivarea per R. 
aterllng oompared with 19.415 bolivarea on 24th February. 

[NO!I.'II.-7'11t p/d !«n't~ll gJ'vtt• a6tlfJt ;,. r'lalion to 1111 Ut~iled Stales do/lar rtf.t· to lllal ,,,.,.,,.CJI 
IJifot'l ils tltrla/Ht#itJH ti H lsl Ft6rwat-y, J98jj, J 

BRAZIL. 
The following oable and mall advloea have been reoelved from the undermentloned Branohe1 of $he 

BRITISH BANK OF BOUTH AMERICA, LlM ITED :-
RIO DE JANEIRO (by oable), 26th Maroh, 1986. 

In the "free" market for foreiiJD exohange the tono haa oontinued weak, with business inactlve during the 
past fortnight, although the rate for aterhng ia now 88.lWO milreia per R. oompared with 88.860 mllreis on 14th Maroh 

In the local securities market business has been more actlve wlth the tendauoy of quotatlona flrmer, Latest 
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quotations compare as followa wiLh those rullng at various paat dates :-

N.uua or Bacua1n, 26 Dec., ~6 Deo., 81 Deo., 10 Mar., 26Mar., 
1988. 19U. 1985. 1986. 1986-

-
B'•deral Gonrnmen~ I! ptr oen,, Re1l•tered Bonde (Unllormiaadaa) - - - 770$000 780&000 

" " 5 11 Jlearer 11 ... ... 888$000 8661000 748$000 748$COO 7661000 

" 11 ' .. " , ObrilaQIIII 
do l'huouro 1:001!$000 1:002$000 9808000 998$000 1000$000 

" " ' 11 , 11 11 (1980 Iaaue) 1:0001000 989$000 9781000 iOOOIOOO 1001!$000 

" " 7 11 11 1Hallwa1 llaue, li' Beriee) 1:006$000 1:008$000 9761000 998$000 1010$000 
State of J.liuaH Gerae1 9 % Obrll&çllea ... ... ... .. . 1:016$000 975$000 916$000 894$000 894$000 
Dooa1 do Ba.nlo1 11 ... ... ... ... .. . 268$000 ~88$000 ~869000 ~881000 ~871000 

In the local commod"y markota curren• quotatiou1 for leading commodhiea compare a.a followa :-

00IIIIOIII!rl, 26 Deo., I !16 Deo., li 81 Dec., 10 Mar., ~IS Mar., 
1!188. 1984. 1986. 1936. 1936. 

80 Dec., !18 Dea. 
11181. 1982. 

Collee, TJpl 7, Spol per 10 kllo• 
Oonon, Sertne1 11 , 

Rioe, h' poli•b•d 11 110 llilo1 

11111100 
UIOOO 
691000 

111100 
65$000 
661000 

11$100 
88$600 
701000 

14$000 
478600 
68$000 

Hl$900 
488600 
60$400 

111000 
44$000 
601700 

118200 
43$000 
601800 

~ard 11 llilo 
Rubber, ll'lue Hard l'ar&, per kllo 

!11600 
1$!100 

21800 ~1000 
1$600 

~·()()() 
~·~00 

8$800 
8$~00 

8$200 3$~00 

Local atoakl of ooftee have decreaaed aluoe 10th Maroh from 721S,OOO to no,OOO baga, whilst thoae of 
ootton have iuoreaaed from 11,400 to 1!1,400 bat~a. 

SANTOS (by air mall), 17th Maroh, 1986. 

Oondltions in the local ooflee marketa remain unfavourable; the volume of busineas ia very llmited, aud 
exportara oomplain of an abaenoe of ordera from oonsumlug markets. The inaotivlty waa at fi.rst attríbuted to the 
faot that an abnormally large volume oi businoss was transaoted in Deoember a.nd 1a.nuary. Tradiug, howover, has 
boen ao rostriotod sinoe the beginning of l!'ebruary that in some quarters a revlval of buying interest ia oonsidered 
overdue. 

The soarolty of ooftee ezport billa has naturally tended to oa.use a weak tona In tbe ezobange markets, ud 
tbis In turn bae oontributed to an inoreaseâ laok of in~ereat in ooftee. The preeent unsettlement of the lntemational 
situatlon is alao regarded aa a.n important faotor oontributlng towarda the general inaotivity of busineaa. Towards 
the end of las~ week an uuusua.l volume of buslneas took plaoe ou the local Bolsa, uuoonfi.rmed reporta suggeating 
that the Governmeut had entered that market with a view to enoouragiug tbe oommenoement of a freah general 
buying monment. 

Despi te the diffioult conditiona outlined above, current quotations for ooflee show no very marked ohange. 
Low grades have weakened in prioe, b11t the better qua.litiea are at least nominally almo1t unohanged eince a 
fortnight ago. Curreut local prioes of ooftee compare as follows with thoae ruling ou 8rd Maroh:- Strio~J~ soh well 
deaoribed ''a, Rs. 18l000-1fl$600 per 10 kilos (unchauged); Offiolalprice for ''a, Rs. 16f700 against Ra. 16f900; Oost 
a.nd freight ''s, 8.60 oonts per lb. agaiuat 8.60-8.70 oents. The local movement of ooflee duriug the preaent orop year 
up to 14th Maroh compares as lollowa with that for the oorreapondiug perlod of last aeason :-

Stook ou 80th Juue 
Entriea, to l'th Maroh 

Loadinga, to 14th Maroh 

Offioial withdrawala, reveraiona, etc,, net 

Stook on 14th Maroh ••• 

.. 

19SIS/86 Orop. 1934/86 Orop. 
(Baga of 60 kilos eaoh,) 

2,104,,86 !a,4~6,869 
8,008,6!111 6,966,899 

10,118,011 8,892,268 
8,044,708 6,808,,86 ---
~.068,808 !1,088,78!1 
+16~,611 -'IS~.976 ---
~.~20,91' 1,680,806 

Exporta of Brazilian ooftee during February, 1986, totalled 1,828,3~~ baga, of which 885,104 b1gs wore 
ahipped from Santos. Total exporte in 1anuary were 1,,79,189 baga, of whioh 1,080,SIS8 baga were deapatohed from 
Santos. 

The quantity of coftee destroyed in Braail duringl!'ebruary wa.s 111~,871 baga, making the aggregate to date 
86,102,490 baga of 60 kilos eaoh. World deliveriea of ooftee to the oonsuming markets during the flrat eight mouths• 
of the preaeut orop year (July, 19811, to February, 1986), totalled 17,06~,000 baga, of which 11,896,000 baga 
comprised Brazllian grades, the total for the oorreaponding period of the 1984-811 orop season having been 14,687,000 
baga, of whioh 9,7'8,000 baga repreaeuted Brazllia.n ootlees. 
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SPAIN. 
MADRID (bv mail), ~8rd March, 1986. 

On the 17th inatant there waa published in the Ga~ela a Decree relativa to the ropatriation of notes of tbe 
l3jl.nk of Bpain. According to the Deoree, travellers leaving Bpain and taking with them Bpanish bank notes in the 
a.11nount autboriaed by the ourrent exohange oontrol regula.tlons muat obtaln from the Bp•lnlsh Cuatoms autborities a 
oertlfloa.te in whiob the suma ao ta.ken out of the oountry will be apecifled. These ccrtifioates must be ha.nded to tbe 
banks or puroha.aeret together with the ba.nk notes, when the la.tter are sold, in order tha.t on the return of the notes 
to Spaln, the:r ma:r De plaoed to the oredit of the foreigners returning the notes. Banks in Spaln will not in futura 
be allowed to reoeive remittanoea of bank notes from abroad unless those romittanoes a.re aooomranied by the oertifi
oates referred to above, wbioh prooedure wlll enable the notes to be plaoed to the oredlt o the relativo ourrent 
aooount, aubject to permit of tbe Exchange Oontrol authoritiea. It ia prohibited for Spaniah exportara to receive 
from abroad Spaniah bank notes in payment for merchandise ; likewise the banks in Spain may not aooept notes of 
the Ba.nk of Bpa.in reoeived from abroad in reimburaement of drafts and other oolleotlon documenta. Notes of the 
Bank of Bpain not aooompanied by the certifica.tes referred to above and held a.broa.d may be repatrlated from 
Fra.noe, Portugal, Gibraltar a.nd Nortb Afrioa. within five da.ys; from the rest of .Europa whhin eight days; and 
from otber oountriea within tbirty days of the publioa.tion of tbe Deoree. Bank notea ao returned to Spa.in muat be 
aooompanied by a. signed list of numbers, and, when coming from oountries outside Europa a.nd North Afrioa., 
a oertifioate of the looa.l Bpanisb Oonsul muat be obtalned, oertifying that the sealing of tbe paokaga has been 
witnesaed and the numbers of the notes oheoked, The orediting of the value of the notes reoelved to tbe 
aooount of the remitters will be subjeot to the authorisation of tha Exoba.nga Oontrol authorities, but foreign 
ramittars may, naverthaleu, make use of the notea for the payment of expensea incurred within Spain aud the 
Exchange Control autborities will giva immedia.te authoriaatlon therefor. Until further noUoe, the remittan'.le of 
bank notes to forelgn countries ia suspended. 

A. new Commerolal Treaty between Spaln and Germany, signad on 9th insta.nt, cama into force on the 
1st idem, a.nd will be valid until tbe end of 1936, but may be extended for an indefinite perlod, Tbe prinoiplee 
on whiob the Treaty of 21st Deoember, 1984, wa.s founded are maintalned in the new Trea.ty, but the quotas 
of foreign currenoies assigned for importa.tion into Germa.ny of Bpa.nlah goods have been extended as fa.r as 
poaaible. Equivalent oompenaation has been ma.de respeoting the movement of trade from Germany to Bpain, so 
tbat the expeotation ia tha.t an intensifioatlon of tra.de between the two oountriea will take placa. 

Ordina.ry revenue receipts of tbe Govarnment for the yea.r 1986 oonstitute a. reoord, and the e:~:ce•s of ex
pendlture over ordinary revenue (l.e. revenue e:~:cluding prooeede of iasues of Government loans) la the sma.llest 
aince the year 1981. Ordinary revenue in 19815 amounted kl Ptaa. 4,1615,000,000, and iuuea of Government loa.na 
totalling Ptas. 800,000,000 brought the total revenue for the year up to Pta.s. 4,4615,000,000. Total expendlture for 
the same period a.mounted to Pta.a. 4,11157,000,000. Ordinary revenue in 1984 was Ptaa. 8,882,000,000, and isaues of 
Governmant loans amounted to Ptas. 1167,000,000, making tha total revenue for the year Ptas. 4:,'49,000,000; the 
oorrasponding total e:~:pendUure was Ptas. 4,477 ,000,000. 

On the 20th Marob the Trea.sury iuued to the publio, at par, Ptas. 860,000,000 of two-year Trea.sury Bonde, 
bealing interest at Si per oent. par a.nnum. Applioations for tbe Bonde were reoeived to a total of Ptas. 1115,701,600. 
Tbjr next operation of thla natura ia due to ta.ke plaoe ne:rt month, when Ptas. 1100,000,000 of Bonde origlnally 
inued at lil per oent. in 1982 and renewed In 1984 at li per oent. lntereat until 12th April, 1986, fa.ll due for 
relmbursement, 

Aooording to the return of the Bank of Spain as at 21st Ma.roh, 1986, the gold holding of tha Bo.nk at home 
fali by Pta.s. 211,200,000 from the figure of Ptas. 2,24.8,4:11,014: abown on 14th Ma.roh. Oorrespondlngly, the holding 
of tbe Bank of Bpa.in abroad inoreased by Ptas. 24,819,1160 during the week in question, to Ptas. 248,1164:,608. The 
movement of gold thus shown la presumably tbo rofteotion of the payment by Spaln, under the tarms of tbe reoent 
Payments A.greement, of Frenoh oommercia.l credita the reimburaement of wbloh had bean delayed, 

GREAT BRITAIN. 
LONDON, iOth March, 1986. 

The supply of ftoating oredlts in the London money ma.rket durlng the past fortnight has again been ampla 
for ali requlrements, the basio charge for day-to-dayloans remalnlng at t per oent. Generally apeaking, there has 
been little orno cbange in dlsoount ratas, three months' fine bills being quoted at ,a. per oent. The stook ma.rkets 
have again been a.ffeoted by the unaettled outlook in the European lnterna.tiona.l polftlcal eituation, and, while there 
has been no evidence of aelling pressure, the volume of business in mo&t aections haa been reatrioted, Quotationa for 
British Government Funde are perbaps a abade easler on ba.lance over the fortnlght, a.nd, a.mong Bouth A.merloan 
government bonda, Brazilia.n inues bave wea.kened sllghtly. In other directiona the markets have been more or lesa 
quiet and fea.tureless. 

In tbe forelgn exobange market, United Btatea dollars have tended to appreclate still furtber in terms of 
sterling, the New York telegraphio transfer ra.te being now 4.911f, oompared witb 4.97j on 12th insta.nt, On tbe 
other hand, Frenoh franca bave oheapened on balance, to 76, while the Bwiss, Dutob, and German axohanges 
abow similar movementa to 111.16, 7.27f, and 12 80, respeotively. The telegrapblo tra.nsfer rata on Brussels 
has deollned from ~9.29 to 29.26. Bpanlsh pesetas aro currently quoted at 86&, a.gainet 86J'g a. fortnight a.go. 

WHOLIIB.l.LIII Oo!tDI:ODITY MARKIIITB.-A steady tone has been maintalned in the London wheat market, but 
business has not been actlve, The positlon ia tha.t recent hen.vy sbipments from Australia and Vancouver have 
assured adequate supplies for the time being, although the quantitiea of other kinda of wheat available are negligible. 
Australian sbipmants should now deoreaae, so that a very larga proportion of the total European requirements 
would have to be met from Oanada. l'rioes of Plate wheata remain oompletely out o! line. Vancouver No. 1 haa 
Jlean sold at Sls. Sd. per quarter and Atlantic No. 2 for May sbipment a.t 29s. 9d. The volume of Austra.lia.n grades 
~n tho aftoat poaition has been oonsiderably lesRened, and afloat oargoes havo been aold at 291. Sd. to ~9s. 9d. per 
quarter, May cargoes realislng 80s. 1id. to 80s. 46d. 

The Argentine Government ha.1 lnued an estimate of this year'1 ma.ize crop, pla.olng the antioipated total 
yleld at ",500,000 quartere, and has esta.blished a new minimum basio purobasing prioe of li peaos per 100 kiloe. 
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The m&rket here, wbioh h&d been under-bought, ha.s oon~in.ued to advanoe ; shipping/shipped oargoes b&ve ohanged 
banda up to 17s. 94. per quarter, at whioh levei parcela to out-porta have also been sold. 

Tho linseed market remains inaotive, with lUtle ohange in pricoa. Shippera a.sk Mll ls. Sd. per ton fOlj 
April ahipment to Hull, tbe current markot va.luo being &!10 lBa. Gd. 

Lateat prices of wholeeale oommoditlea compare as followa :-

00110(0DJ.TY, I
SO June,ln Sep.tt 19 Apr.,• ~7 Dec., 81 Deo., 11 Mar., ~liMar., 

19a. 1981. 1e8s. 1988. 1981i. 1986. 1986. 
---- ----

Wheat-Per qr. ('80 lba.) Arrentine ... ... ... lli/1 
Flour-Per aaok (gso lba.) London-made,atralght run '.17/
Malze-Per qr. ('80 lba,)-

La Plata (shlpment eargoea) ... ... •u ... 

Oats-Per qr. (8!10 lbs.) La Plata li'.A.Q. (Parcele) ... 
Llnseed-Per ton, OaJoutta (Shipmenti) _ .. . 

La Pia•• (Bhlpment) ... ... ... '" .. . 
Rlce-Per owt. Burma No, li ... ... ... .. . 
Cotton-Per lb. Bpot L'pool,-

Amerloan Fully Middling ••. ... ... .. . 
BraBillan Fair Perna.m. •" ... ... .. . 
BlgypG!an, Bakellaridla, F .G.l!'. ... ... . .. 

Cottonseed 011-Per ton. Befil\ed Bpot ... . .. 
ftubber-Per lb. Bpot London. Fine Hard Para. ... . 

Plantation Standard Crepe ... ... ... .. . 
Sugar-Per awt. 

U/8 
115/1~ 

.111 16 
4!1!1 16 
'Jfl! 

Tate'• Granulated No. !I (apo') ... ... ... 115/l 
Ouban, Centrifugai 91 per aent. (rJ!oat) ... ... 'J(t 
Peru, Centrifugai 96 per oen&. (rJ!oat) ... ... _ 

Cotree-Per owt. Superior Santoa a. 4: f., ... .. . 
Cocoa-Per awt. Bahia Superior ... ... . .. 
Jute-Per ton, Firat Markl (Bhipment) ... ... 
Hemp-Per ton, Manilla, grade "1" (Bhipment) ... 
Tallow-Per owt. Auetralian Mutton, Fafr to Fine 

La Pla.ta Beef, to a~:rln, O.I.l!', ... ... .. . 
Petroleum-Per glollon, ln barrei. Amerloan .. . 
Nltrate o f Soda-Per ton ... ... ... . .. 
Wool-Per lb. Auatralian, Med. Greaay Merino ... 

Punta Arena•, Avge. Greaay Oroaabred ... . .. 
La Plata, Average Merino ... ... ... .. . 

Hldes-Perlb. Engllah 0:.:. Flrata ... ... .. . 
Central Amerioan, Beet E:rtra Heavy .,. . .. 

Beet-Per atone (Blba.) BefrlJ, Bind Qur.R.ra-

Uf-
48/

&2'1 111 
1!1' llif 
lli/-
31/-
'id· 19 J 
llid. 
l!Jd. 
l~d. 
S+fd. 
lifd. 

Auatrall•n (Fro1en) ... ... ... • .. 
Argentina (Chilled) ... ... ... ... 

... 1/lot 
1/8 

Mutton-Per Btone (8lba.) Befrig.-
New Zealand ·- ... ... ... ... ... '1/1 
Argentina ... ... ... ... ... ... lll'i 

Buttel' -Per awt. Argentlne filleat ... ... ... 108/-
Iron-Per ton, Oleveland 8 ... ... ... ... 61/-
Copper-Standard. per ton ... ... ... ... JeO !I 
Tln-Standa.rd, per 'on ... ... ... ... ... 1188 10 
Tlnplates-Ord. I.O. Ookee, !lO lC 1f ... ... ... 1119 
Lead-Per ton ... ... ... ... ... ... !19 ! 
Spelter-Per ton... ... ... ... ... ... llll 10 
Qulcksllver-Finta, per bottle ... ... ... !'I' O 
Alumlnlum-Per son, Vlrgin Ingot, 98-99 per oens. .2'18/81 
Antlmony-Per ton, Engllab Begulu1 ... ... .oe 10 
Gold-Per 011, ... ... ... ... ... ... M/11! 
Sllver-Per os. ... ... ... ... '" ... 26d. 

1'1/'ll 
!10/6 

12/8 
10/9 
.19 16 
1.'1 li 

9/8 

8. '111d. 
1.78d. 
6.80d. 
!!11 o 
~d. 
19/6 
5/lii 
5/Si 

88/6 
14/

,1!16 10 
!16 o 

!11/-
18/-
1otd. 

.2'118 

'lfd. e d. 'd. qd. 
6Jd. 
!l/li ,,6 
8/10 
8t8 

1071-
liS/8 

as ' !11110 
1216 
ill10 9 
l10 9 
.S115 11i 
ill86 o 
1!.88 li 
8"111 
1214. 

!10/B 2,,_ 
16/9 
11/-
19 1!1 
RS 2 

'1/4i 

li.J9d. 
6.394. 
'1.86d. 

!!1110 

'id. !I d. 

19/8 
6f7i 
6/'ll 

66/-
88/-

1.16 o 
&14 16 
2!1/-
20/B 
10id. 

R8 16"" 

9~. 8 d. 
'1 ,. 

..d. 
6fd. 

!I/' 
8/7 

8/1 
2/6 

64/
li8/IS 

.129 2 
111i8 '1 

16/Gf 
1.11 o 
116 li 
nom. 

1100 o 
R40 O 
1!.10/2 
18Jd. 

18/6 81/-nom. 28/8 
:12.- 29/6 !l9/-

28/-
29/-

1'1/8 15f7i 16/8 16/6 
9/- - -

RlO 19 .S12 17 !12 1' 
4!9 • .eu 1 illll o 

Rlll lli 
llO 19 

8,6 '1/8 9/7i 8/10i 

li.8Jd. 
li.8'1d. 
7.1114. 
ill17 o 4,d. 
'd. 
18/'lt 

4/6 
4/6 

87/9 
801-

.116 !I 
!U 10 

!12/8 
19/-
10d. 

1!.7 18•• 
lliid. 
14d". 
12,4. 
5 d. 
6tfd. 

!l/4 
,,~ 

8/6 

68/
liS/6 

1!.82 ' 
4!!1~8 o 

16/8 
il!ll li 
lU 17 

1!.9 7 
!100 o 
1118 16 
126/6 
18fd. 

6.89d. 
6.89d. 
9.60d. 

1!.29 10 
6fd. 
6Ud. 

18'H 6/ 
6/8 
815(-
80/-

il9 19 
óSn 10 

!18/6 
!19/-

,?1ia·· 
18id. 

1!1a. 
~d, 

81d. 

2/7 
8/9 

8/8 

96/-
1!.86 o 

!218 o 
18/9 

!16 12 
l14 1!1 
M1!1 14 

i\100 o 
&!76 10 
141/2 
gJtd. 

8.27d. 
6.07d. 
9.89d. 

.1!28 o 
Pid. 

'1Ud. 

6.88d. 
6.18d. 
9.27d. 

4!28 o 
8Jd. 
'1i'ed. 

18f7l 18/9 

!~~õl !~I 
88/- 86/-
!18/6 26/-

ill19 10 ill1912 
.t26 li R26 6 

81(- 81/-
81/- i616 
9d. 9d. 

1.7 1!100 &!7 111'. 

ut•· 1~. 18 d. 1 d. 
10id. 1 d. 
6&a. 6i • 
Bld. 86d, 

91'1: 2f9f 
8/1 8!' 

8f9 8/9 
8/1 2/11 
8'1/- 88/-
- '10/-

1!.86 2 .86 16 
!!114 10 j!UO 10 

18/9 18/9 
!16 15 jl610 
R16 1 j16 O 
l12 11 Rl2 15 

.1!100 O jlOO O 
.1711 10 !7210 
l'1f0i H0/9! 
191d. 20ilfá. 

--,;o Oar~ pa.ld to outomen' railw~o~yiMC.ion. f Ohilled. ' -t 5iiiê ii')!," 
tt Graat Britaizl I'Diptnded Gold Standard u frorn 19tll Bept,, 1181. 

• Unlted Statea of Amerlca auapended Gold Btandard as from 19th April, 1988, bu&, on l&t Fehruary, 191W, a gold 
bullion standard was adopted on a new baais. 

ARGENTINB Fnl!liOHT M.t.tutiiT.-There ia no ohange to report in m&rket oondltiona ainoe a fortnlght ago. 
Shlppen still ahow no interest in frcah oha.rtera, and in the meantime the spot tonn•ge available haa increaaed to 
about thirty ateamen. 
Pvbluh•ci~-

RaCBJITABY'a DliPAJI'l'MD'I, 
.uraLO-SOUTB AlmBICAl' BAS:E, LDD!ra, 

11'1, 0LD HlaoAD S'l'SJ:B'l. li:.C. !1. 
28th March, 1986. 

(Tdtphont : London Wall 1818.) (lattud Jormighllr.-.lf.U right• r"'"'eci). 
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BANK OF LONDON & SOUTH A 

lnstiruoções Geraes sobre Duplioatiae para oob~&nç& saoa.d.a.s sob~ 

NO CASO DE TER AGENTE: 

.(1) Nome e endereço do mesmo :,_._ ....... ......,..,...._,..--.r 

(2) Podem a.s eua.s instiruoções ser implioitia.mentie seguida.s7 ________ __ 

(3) Em oa.so oontira.rio, poderá elle: 

(a.) a.u'boriza.r proroga.c;6es ?------
(b) 
(o) 

" 
" 

a.ba.tiimentios e desoontios7 ____ 
en ti rega. de dooumentios a.nties 
do a. o o e 1 tie ou paga.mentio? 

(1) a.os sa.oa.dos?----------- __ _ 
(2) aos suo oessores dos 

sa.oa.dos? __ _ 

(3) a qua.lquer ou tira f' i rma? 

(4) a. ella mesmo?--

(4) Será preo iso a.nties de protiestia.r os seus ti i tiulos pedir a.utiorização 
a.o seu a.gentie?_ 
5) Ou protiestia.r inoontiinentii?----

(a) por tal tia. de a.ooeitie dentiro do pra.zo legal? ___ _ 

(b) por f'a.l tia de ao o e i 'be no venoimentio?_ 
(o) por ~al tia. de pa.ga.men tio ?-------------_____ --------------

(6) Quer V. S. ser a.visa.do por oa.bo de qua.lquer irregularidade?----

(7) Ou'bras instiruoções _ 

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

(Contiinúa) 

0-8'7 



NO CASO DE NÃO TER AGENTE: 

(1) Deve ser telegraphada qualquer irregularidade? 

(2) Devem ser suas letras protestadas?---------------

(a) Por falta de acceite dentro do prazo legal? __ _ 
{b) por falta de acceite no venoimento?-------
(c) por falta de pagamento?--------------------

{3) Podem ser os documentos entregues aos sacados antes do acoeite ou do 

pagamento?------------------------ ------
(4) A que taxa póde ser concedido desconto para pagamento antecipado? __ 

(5) A que taxa devem ser cobrados os juros sobre prorogações ?-----

N. B.- As instrucções acima estão sujeitas ásmodifios.ções que poderão 
ser feitas por nós mesmos nas cartas que acompanharem as nossas, re
messas, ou por nossos Banqueiros. 

LOCALIDADE----------
DATA 
NOME ___ _ 

ENDEREÇO 

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

ASSIGNATURA 



FROM BI·:ttish Bl\~ o.f St-.A.ro.erica Ltd. 
:rn Liquidation 

L. I S T No. • ••~o 

nk of London & S.America 
Ltd. B.B.P. 

I 

I 

I 
f 
f 



Cus tomer 's Name 

Total credited 
debited 

~ddress. 

Rs. 

Amount. 

I 

I 

I 
t 
i 

ti:_ ::__._.1_,_ 



THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERIGA, LI 
ESTABELECIDO EM 1863 

CAPITAL AUTORISADO E SUBSCRIPTO EM 100,000 ACÇOES DE 
f 20 CADA UMA ...• f 2,000,000 

COM PODERES PARA AUGMENTAR 

CAPITAL REALISADO •.• f1,000,000 

FUNDO DE RESERVA. . i:1,000,000 

CASA MATRIZ, 117, OLD BROAD STREET, LONDRES, E. C. 2. 

DIRECTORES 

ROB~:I\T ~ HOS~:. l'rcaidtmtfo. 

FREDERICK R. S. BAI.FOUR. I .!AMES ALFRED GOUDOE c. B. E. 
RT. Hox. 818. MAURICE W. E. D8 BUNSEN. FRANK HENRY HOULDER. 

Bai'L, 0, C. M. G., 0, C. V, O., C. B. 
RAOUI, IIECTOR li'OÁ, WU,J,JAM EDWIN WEJ.J.S. 

CHI!FI! DA CONTABILIDADE 

GERENTE GERAL 

III!.'NRY PROBYN ROBJ.o:RTI'I. 

AJ,LEN OILBERT BARTHOLONEW, F. C. A, 
SI!CRI!TARIO 

J,OUJS GEORGE BALLY, 

CONTADORES FISCAl!& 

TURQUAND, YOUNGS & C.o 

PROCURADORES JUDICIARIOS 

SLAUGIITER & NAY 

BANQUEIROS 

LONDiti!S-ANGJ,O.SOUTH ANgRJCAN BANK Lll\IITED; BANK OF ENOLAND; BARCLAYS BANK LINITED; 
MIDLAND BANK J.lMITED. 

MANCHESTER I! IIRADFORD-ANOLO.SOUTH AMERICAN BANK LIMITED, 
GRl BRETANHA-BARCI.AYS BANK LINITKD; BANK OF SCOTLAND; ROYAL BANK OF SCOTLAND. 

IRLANDA-BANK OP' IREJ.AND; NATIONAL BANK LIMITBD. 
l"ltANÇA-BANQUE TRANSATJ,ANTIQUE, Soe. Anon., Parte; BARCI.AYS BANK (Fnnoe), LIMITED, Parte e llllaee. 

III!LGICA-BANQUE Gli:NÉRALE BELGB, Antoerpla e llllaos. 
ITAUA-BANCO DI ROMA, NUlo, Gonon; BANCA BEr.JNZAGm, Mlllo, 

SUISIIA-BANQUE Fli:Dli:RALE, Zurloh. 
POitTUGAL-BANCO J.lSBOA & AÇORES, Lleboa e ftllaee; BANCO f'INTO & SOTTO NAYOR, I.leboa e Porto. 

HESPANHA-THE ANGLO SOUTH ANERICAN BANK I.IMITBD, Barcelona, Bllhao, La Corofta, Madrid, SeYIIha, Valenola, Vlgo. 
NOVA YORK-ANOLO SOUTH ANERICAN TRUST CO.; BANK OF NEW YORK .t TRUST CO, 

PERNAMBUCO • • A. MORTIMER, Germe& 
R. C. PENROSE PIJ,GRIN, Btl.bofhr~ott. 

BAHIA. , , , W. HARRIES, Germte. 
J, B. SWANS'tON, SwlMhrmte Interino. 

RIO DE JANEIRO C. 11'. MACKINTOSH, G-t1. 

.. 
H. W. GOUJ,D, Bvb-Otf'tnU. 

Suh-ftllal ' Roa Frei Caneoa, 
A. J, G. DAVJS, Geuntt. 

FILIAl!& EM 

alO PAULO 

SANTOS , , , 

PORTO ALEGRE , 

O, S. WUYTB, fhrent& 
A. C. RICIUNGS, } Btl.bofhrmtu 
F. S. SPBBR8, ' 

J, NoNAIR, Germte. 

A. N. HA YBITTLE, Germte. 

Correspondentes em todas as prlnclpaes cidades da Europa, dos Estados Unidos da Amerlca do Norte, 
na Amerlca Central e do Sul, bem como na Australla, Canadá, Nova Zelandla, Africa do Sul, lndla, etc. 



RELAT O RIO 

Em annexo, os Directores apresentam aos Senhores Acclonlstas, a demonstração do 
Activo e Passivo do Banco bem como a conta de Lucros e Perdas relativas ao anno 
financeiro terminado em 31 de Dezembro p. passado. ... 

Os lucros brutos, deduzidos os juros sobre as letras e saques e sobre os deposites, 
não vencidos na data do balanço, depois de feita provisão ampla para cobrir as contas inco
bravels e duvidosas, e para contingencias, importam em ~ 292.100 1s. Bd. ; o que com o saldo 
de ~ 108.624 15s. 2d. transferido do anno anterior, perfaz o total de ~ 400.724 16s. 10d. 

Depois de deduzidas todas as despezas da Caix..a Matriz e Filiaes, incluindo os honora
rios dos Directores, impostos do 6overno Brasileiro etc., no total de ;C201.964 19s.1d., verifica-se 
um saldo disponível de ~ 198.759 17s. 9d. 

Em Setembro do anno transacto foi pago um dividendo parcial de 10 shlllings por acção 
no total de ~ 50.000 Os. Od., propondo agora a Directoria que seja declarado um dividendo addi
cional de 6 shllllngs por acção perfazendo ~ 30.000 Os. Od., pagavel em 15 de Maio, ou seja uma 
distribuição de 16s. por acção ou 8 por cento, sujeito ao imposto de Renda, sobre o capital 
realisado do Banco de ~ 1.000.000. 

Depois de feitos, esta transferencia e o pagamento do Dividendo, resultará a importancia 
de ~ 118.759 17s. 9d., que a Directoria propõe, seja transferida para o exercício futuro. 

Os Directores cujos mandatos por successão terminam agora, são os Snrs. Sir. Mau
rica W. E. de Bunsen e R. H. Foà, os quaes sendo elegíveis, candidatam-se a reeleição. 

117, OLD BROAD STREET, LONDRES, E. C. 2. 

2 de Maio de 1931. 

LOUIS 6EOR6E BALLY, 

Secretario. 



THE BRITISH 8!!~~0 ~F31 ~?~bro A_~deM===1~=~·=-=IG=-=A,=LI=MI=TE=O=##+=í=}===J=b 
CAPITAL:-

PASSIVO 
i, •• d. 

Autorisado, em 100,000 acçôes de !:20 
cada uma, com poderes para aur-
mentar . , •.••.•..••... 

Realisado 100,000 acçOes de !:20 cada 
uma, i-10 paras., •.•••••..• 

fUNDO DI! RESERVA :-
De accordo com o balanço de 31 de 

Dezembro de 1929 •••••••• , 
ÜBRIOAÇ01!S :-
Deposltos em Contas Correntes e a 

Prazo fixo ••• , ••••..• , . 
Conta de Accloniatas Dissidentes • , 
Letras a pagar , , • • • • • . • • • • • 
Di't ,.1as Contas • • , • • , • • • • , • 

l. · ·as em cobrança , • • • • • • • • , 
r. os e perdas, conforme demons

traçlo abaixo. , • • • • • • • • • • 

~ 2.000,000-0-0 

4,363,677 5 1 
2,157 7 3 
3,961 4 10 

1,756,732 9 8 

. . . . . . ... 

s. d • 

1 ,000,000 o o 

1,000,000 o o 

6,126,528 6 10 

1,038,755 10 3 

148,759 17 9 

!:9,314,043 14 10 

AOTIVO 

CAIXA, a dispoaiçlo, nos cofres do 
Banco e com banqueiros. • • , • • • • • • • , • • 

Dinheiro em Caixa, em Cc;.ata de Acci-
onistas Dissidentes. • • , , . • • • • • • • • • 

TITULOS A RECI!BI!R, em carteira , , ~1.031,359 4 10 
fUNDOS EMPRI!OADOS , , • , , , • , , 162,877 6 9 
DIVI!RSAS CONTAS •. , • , , , , , , , 4,113,642 1 2 
Saldo em poder da Companhia Sub-

sidiaria , •••• , , , , , • • • • • 28.780 13 10 

AcçOes ao custo, em poder de Com
panhia Subsidiaria • , , , •.••• 

Predios e mobiliario ao custo dedu. 
zida a depreciaçlo • . • • • • , • 

Letras em cobrança. • • • • , • • • • • 

Á •·upo11sabilidade eventual J"endtante do ,.,.. 
dúconto dt letra• lla data do Bal~ .,.,. 
de f.4811.1ill9 61. Jtd., da• qua• f.48B.l'~tl 
O•. 9d. J<l foram liquidt~daJI. 

O capital '-mJJreuado no BrtJHil accu1a utna 
drpreclnç4o dt•cobe.·ta, e•tlmada -· e 86.0911:1111 4d em 81 de Dtetmbro de 191111. 

. . . . . 

DEBITO Conta dos Lucros e Perdas relativa ao anno findo em 31 de Dezembro de 1930 

Despezas geraes na Caixa Matriz e filiaes. inclusive 
impostos do Governo Brasileiro etc. .. .......... .. 

Honorarios da Directoria ................................. oo• 

Dividendo parcial, relativo ao semestre findo em 
30 de Jus,ho de 1930 ....... ...... . ... .. ...... .. .. .. 

saldo transportado ........................................... . 

Londre•, ao de Abra de 19111 

R. J, HO!IE } 
f. R. S. BALPOUR 
RAOUL H o fOA. 

H. P. ROBI!RTS 

s. d. 

195,820 2 9~ 
6,144 16 4.e 

50,000 o o 
148,759 17 9 

.t..400,724 16 10 

Saldo de exerci cio anterior ............................. .. 
Lucro bruto, deduzidos, os juros sobre letras e 

saques, e sobre deposito• nlo vencidos, na data 
do balanço, depois de feita provislo ampla para 
cobrir as contas lncobraveis e duvidosas, e para 
contingencfas ..... 00 ............................... oo .. oo• 

PA.REOER DOS OOliTADOREB FIBOAEB 

t. 

2,357,868 

2,157 

5,336,659 

1,998 

576,604 
1,038,755 

1!9,314,043 

CRED. 

E, 

108,624 

292,100 

.1:400,724 

J.evamoa ao 11onbecimento doa Alloloula\aa que ob,ivemoa todaa aa iuformaçiSoa e expllcaçlle• oolicita<taa; ezamluamoa e comparamos o Balauoo aolma, a 
de Lucroa e J'erdaa com oa livroa e docnmeutoa da Caiu Matrla em J,oudrea e •• contiR tranomhtldna pela a diversas Flllaea 111 Amerlca do Sul, cnja ezao\ldlo est1 
ti~nada peloa Contadorea Fiaoaea J,ocaea, e qne, om uoaaa opinião, o Balauoo e a Conta de Luoroa e Perdaa eollo correctameu&e orgaulaadoa, de modo que, np1 
o Yo'l'<lndeiro e exacto estado doa uegocloa do Bauoo, aeguudo aa infoTmaçllea e expllcaçha que noa foram dadas, e 11omo ae vi 1101 111•roa do Ba11110 e da expoalo 
~ acima. Verlfloamoa egualmente a e:no&ldlo, do dinheiro depoal&ado em poder doa hanq11alroa, as letru a receber e oa tl&uloa em poder do Banco, em Londr< 
I.uorl'\. das Fillau na Amerroa do Snl fonm calouladoa ao cambio da data do auoenamento daa oon&ae conforme certlfloam oa Coutadorea 11'11oaea J.o11aee, 

Londres, 30 de Abril de 1931. :ruRQUAND, VOUNOB ci Co., Contadores Fiacaes. 

Deolaravlo feU:a de oonformld&de oom o &rtlgo 128 d& Lei de Comp&Dhta•, de 1929. 
Oa lu11roa da Companhia Sub1ldlarla ulo foram in11luldoa ueataa coutaa. 

R. J, HOSI! } 
f, R. S. 8ALPOUR 
RAOUL H. fOA' 

H. P. RoBI!RTB 

Londrea, 30 de Abril de 1931. 
= 

Dividendo de 3 •/0 ou 6 shlllfngs por acçlo, para o 
semestre findo em 31 de Dezembro de 1930, per
fazendo, com o dividendo parcial f! pago, uma 
diatrlbuiçlo total para o anno, de 16 sliilllngs por 
acçlo, ou 8 1 /u sujeito ao imposto sobre a renda 

Saldo transportado para a nova conta de Lucros e 
Perdas ................ .................................. . 

DISTRIBUIÇAO PROPOSTA 

s, d. 

30,000 o o 
118,759 17 9 

E-148,759 17 I 

Saldo transportado ............... oo ........................ 00. 

s 

148.759 J 

i: 148,759 l 



l'BK BllTISH BANI OJ teiJTH AIIIICA, LIIITKO. 

Relatorio dos Directores aos Accionistas a 
ser submettido á sexagesima~itava As.
sembléa Geral Ordinaria da Compa.
nbia, na quinta.-feira, 14 de Maio de 
1931, ás 12 e meia boras em ponto. 

PELO PRI!SI!NTE SE AVISA que a sexqetimn-oitava 

Assembléa Geral Ordinaria de The British Bank 

of South America, Umited, terá logar no EDIFICIO 

DA MATRIZ do Buco, 111, Old llrold Slrllt, ........ E. C. 2, 

QUINTA- FEIRA, 14 de Maio, ú 12 e meia 

horas em ponto. 

O Registro de Ac:cionistas foi fechado no dia 

30 p. p. e ficará fechado até 14 do corrente, 

ambas as datas inclusive. 

Datado de 2 de Maio de 1931. 

Por ordtm da Diredoria, 

LOUIS OEOROE BALL Y, 

117, Old Broad Street, Londres, E. C. 2. 

Papeluta Keml• OaYidor. • 

.. I 
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BANCO BRITANNICO DA AME 
Th!z British Bapk oi,§oulh:c~mg~Lf!: 

0
l!!. 

(Estabelecido no Brazll ha mais de 60 annos) 

Capital Autorisado .............................. ~ 2.ooo.ooo 
Capital Realisado ............................... ~ 1.ooo.ooo 
Fundo de Reserva ............................... :e 1.ooo.ooo 

auesi""o .4D .Iha.. :AHIQ.Jiouth APlari~iliJ Bank ~
e The Commercial Bank of Spanish America Lfd • 
com um total de Capltaes Realisados e Fundos de 

1 Reserva acima de S: 1o.ooo.ooo:-

S~DE CENTRAL na cidade do Rio de .Janeiro 

Rua da Alfaadqa, 23, 25 e 27 

Rua Buenos Aires, 22 

com 

SUCCURSAL 

Rua Frei Caneca, 135 

Avenida Mem de Sã, 336 

Tarifa para cobrança de titulas e 
contas assignadas 

MAIO 1927 



BANCO BRITANNICO DA AMERICA DO SUl 
The British Bank of South America, Ltd. 

S~DE CENTRAL Rua da Alfandega, 23, 25 e 27 

Rua Buenos Aires, 22 

com 

SUCCURSAL Rua Frei Caneca, 135 

Avenida Mem de Sá. 336 

RIO DE JANEIRO 

Condiç6es para cobrança de titulas e contas 
asslgnadas: 

1) O Banco considera BU,jeitoe a protesto todos os titulos e 
e contas uaignadas que lhe 8io enviados para cobrança 
simples, salvo ill8tru~ em contrario dos Sra. com
mitentes. 

2) O Banco J1io assume nenhuma responsabilidade :-
a) Por falta de protesto de títulos ou duplicatas de 

Contas A.saignadas nas localidades onde nAo tem 
filiaes. 

b) Pelos aetoe, omi.aaOes ou por falta da parte dos seus 
oorrespbndentes de quaesquer formalidades referen
tes a títulos ou Duplicatas de Contas A.saignadas 
(Decreto n. 16257 A) nas localidades onde nAo tem 
filiaea. 

c) Pelas perdas, aubtraçio extravio etc. dos títulos 
enviados. 

S) Para facilitar a bOa marcha do expediente dos tituloe e 
evitar poasiveia euganos, recommenda-se aos Sra. com
mitentes mencionar os numeros indicados pelo Banco 
quando haja occaaiAo de referir-se aos títulos. 

4) Os títulos devem ser pag.>~~ pelos saccados no proprio Ban
co, suas filiaes, e agencias ou escriptorioe dos eeus cor
respondentes. 

ó) Os títulos quando forem caucionados ao Banco nAo sendo 
aceitos, teri. o Banco direito ás mercadorias poetas a 
dispoeiçio dos Saocadoree, pelos Saccados. 



LISTA DE TAXAS PARA COBRANÇA DE SAQUES 

The British Bank of South America, Ltd. 

RIO DE JANEIRO 

LOCALIDADE 

Alagoinhas ............... .. . 
Alegrete . .................. . . 
Alienas ..................... . 
Alfredo Chaves ........... . 
Antonina ................... . 
Antonio Prado. ......... . . 
Araeajú ............. .... ... . 
Araguary .................. . 
Araraquara ............... . . 
Araras ...................... . 
Aymorés .................. . 
Alegre . ..................... . 

Blulé ........................ . 
Balíia. .......................... . 
Barbacena ................. . 
Barra Mansa ..... .......... . 
Barretos .. ................. . . 
Batataes . ................... . 
Bebedouro ... ....... ....... . 
Belem .. ..................... . 
Bello Horizonte ... ..... .. . 
Bento Gonc;alves ......... . 
Blumenau .................. . 
Bõa ViRta do Erechim •.. 
Bom Jardim .............. . 
Botucatú .................. . 
Brusque .................... . 

ESTADO I o/o I Minima 

Bahia. ............... . 1'~/a 
R. G. do Sul ...... 7/11 
Minas ................ 'h• 
R. G. do Sul .. .... 1!t 
Paraná.... ........... 7/11 
R. G. do Sul ..... . 1Ja 
Sergipe.............. 1h• 
Minas ................ 7/Ja 
S. Paulo. .......... .. 'la ,. ............. 'lt• 
Minas ................ 1/J• 
Espirito Santo..... 7/a 

R. G. do Sul ..... . 'h• 
Bahia ............... . lfl 
Minas ............... . 7/t• 
E. do Rio. .......... 1/a 
S. Paulo... ........ .. 11a 
S. Paulo.. ........... 1/t 
S. Paulo............ . tn 
Pará.................. 7/tt 
:Minas .............. .. .,. 
R. G. do Sul ..... . tn 
Sta. Catharina..... 'h• 
R. G. do Sul. ..... 7/tt 
E. do Rio. ......... . 'h• 
S. Paulo............ . 1/a 
Sta. Catharina..... 'h• 

101000 
61000 
61000 
61000 
61000 
61000 
51000 
61000 
41000 
61000 
61000 
91000 

51000 
31000 
61000 
91000 
61000 
61000 
61000 
51000 
61000 
71000 
51000 
6tOOO 
6$000 
61000 
91000 

Cabofrio. .................. . E. do Rio ......... "I• 71000 



- 2 -

LOCALIDADE ESTADO 0/0 

Caçapava. .....••............ Rio Grande do Sul '111 
Caçapava. .......•........... S. Paulo •.. .......... '111 
Cachoeira ....•...•.......... R. G. do Sul .. ..... 'h• 
Cachoeira ........•...•...... Bahia ........•... ..... l'Ja 
Cachoeira de Itapemirim E. Santo ..•.•.•••... f/11 
Caeh. de Sta. Leopoldina E. Santo .. .......... .,, 
Cafelandia .....•............ S. Paulo ... .......... •h• 
Camaquam . ................ R. G. do Sul .. ..... .,. 
CamOt:im .................... Ceará ................ lft 
Campina Grande ...... .... Parahyba doNorte 1/11 
Campinas ................... S. PanJo .... ......... 'la 
Campo Grande .... ....... . Matto Grosso ...... •h• 
Campos ...................... E. do Rio .......... .,. 
Carasinbo .................. R. G. do Sul .. .... '111 
Castello ... ................... E. Santo ............ 'h• 
Catagnazes ................. Minas ................ .,. 
Caxias ..................... R. G. do Sul ...... 'h• 
Ceará ........................ Ceará ........... .. ... 'h• 
Collatino .................... E. Santo ............ 'ft• 
Conquista ................... Minas ................ 'h• 
Corumbá . ................... Matto Grosso ...... 'h• 
Cruz Alta ................... R. G. do Sul .. ..... 'h• 
Curityba .................... Paraná .............. . IJt 
Curvelho .................... Minas .............. .. 'h• 
Cnyabá . ... .................. Matto Grosso ...... 'h• 

J)i,isa .... .................... E. Santo. ............ 'la 
Dom Pedrito .. ............. R. G. do Sul .. .... 'h• 

Encruzilhada. .............. R. G. do Sul..,. ... 1ft 
Erechim ..................... R. G. do Sul .... ... 'h• 
Estaneia .............. . . ..... Serffpe .............. llh• 
Estrella. ............. ........ R. . do Sul .... ... 'h• 

Feira de Sant' Anna...... Bahia. ... ........... ·I 1 lfa 
Florianopolis. .. •. . .. . • .. . . . Sta. Catharina.... . 7/11 
Formiga..................... Minas ............. . 1 'h• 

I Mini ma 

61000 
71000 
61000 

101000 
71000 
71000 
71000 
61000 
61000 
71000 
51000 
71000 
6$000 
6tooo 
7tooo 
51000 
6$000 
51000 
71000 
61000 
7$000 
61000 
51000 
61000 
71000 

9t000 
6to00 

61000 
61000 
71000 
61000 

101000 
61000 
GIOOO 

-3--

LOCALIDADE ESTADO olo I Minima 

I 
Fortaleza .. ................. . Ceará ............ .. . . lia 51000 
Fribnrgo ....... , .......... . . E. do Rio ........ .. 'h• 61000 

Gramado .. ................ . 
Guaporé .................... . 
Guarapuava ............... . 
Guaratingeta ..............• 
Guaxnpé ................... . 

ljuhy ....................... .. 
Ilbeos ...••........... .....•.. 
Itabnna ..................... . 
I tacoatiara ... .. ............ . 
l tajahy .................. .. . 
ltajnbi ..................... . 
ltaquy ..................... . 

Jabotieabal ................ . 
Jagnarão ................ ... . 
Jagnary ................... . 
Jahú ... : ................. .. .. . 
Jequié .. ................... .. 
Joazeiro .................... . 
Joinville .................... . 
Juiz de Fóra .............. . 

R. G. do Sul ..... . 
R. G. do Sul.. ... . 
R. G. do Sul ..... . 
S. Paulo .. ......... . 
Minas ............. .. 

1ft 
1ft 
1ft ., .. 
'h• 

R. G. do Sul ...... 'h• 
Bahia............... .. 'h• 
Bahia................. 'h• 
Amazonas. . .. .. . .. . 1 •1a 
Sta. Catbarina..... 'h• 
Minas ................ lfa 
R. G. do Sul.. .... 1/1 

S. Paulo... .......... 1ft 
R. G. do Sul. ...... 'h• 
R. G. do Sul. ...... 'h• 
S. Paulo .• .. ..... .. 1ft 
Bahia ................. l lfa 
Bahia.. .............. 1 *la 
Sta. Catbarina... . . 'h• 
Minas ................ 'h• 

:t:.ageado. .................... R. G. do Sul.. ..... 1ft 
Lages ........................ Sta. Catbarina ..... 1 1ha 
Lagôa Vermelha... ...... . R. G. do Sul.. ..... 1ft 
Laguna.............. ... .. ... Sta. Catbarina.. ... '/11 

6tOOO 
61000 
61000 
61000 
61000 

63000 
61000 
6$000 
61000 

lOto()() 
10$000 
61000 
51000 

61000 
91000 
61000 
61000 



-4-

LOCALIDADE ESTADO olo I Minima 

Lavras. .......... ........... Minas................ 'h• 
Limoeiro.. .•............... Pernambuco ....... 1 '11 
Livramento................. R. G. do SuL. ..... 'h• 

Macahé ..................... . 
Maceió ....•..••....•......• .. 
Macuco . ..•..•....•...••..... 
Manáos ....•.....•..•........ 
Manhuassú· ••.•...•........ 
llaranhão ............•...... 
Maroim ..•......••........... 
Montenegro ......•.•....... 
Mossoró •....•...•..•.•..... 
Muquy . •.•••.•...••...••. 
Muriahé .................... . 

Estado do Rio ..... 
Alagoas •......••••... 
Estado do Rio ... .. 
Amazonas •......•.• 
Minas .•.•......•..... 
Maranhão •... .. .. ... 
Sergipe ............. . 
R. G. do Sul .. ... . 
R. G. do Norte .. . . 
E. Santo .. ......•.. 
Minas .............. . 

,,. 
''" ,,. .,. 
'h• 
lf• ,,. 
'h• 
'h• ,,. 
'h• 

Natal ......... ........ .. ...... R. G. do Norte .. .. ''" Ih• -·th Paguei E d R" ftl eroy"'Rio de Janeiro. . .. • o 10 . •••••••.•. 
Novo Hamburgo ......... R. G. do Sul . ..•.. 'h• 

Palmyra ................... . 
Pari (Belém) ..•...••••••... 
Parahyba ••...••....•.•..... 
Paranaguá .....•....•.•.•.. 
Parnah;rba ................. . 
Passa Quatro .•............ 
Passo Fundo .............. . 
Passos ..•..•.••...•......... 
Pelotas ..••...••.... 
Penedo.- ........•.•..•....•. 
Pilar ..•.•••••..•.•..•.•...... 
Pindamonhangaba .•.•.. .. 
Piracicaba .••.••.••..•..... 

Minas ................ 71•• 
Pará..... . ......... .. 7/t• 
ParahybadoNorte ~· 
Paraná............... 'I•• 
Piauhy............. 1/1 
Minas ................ 7/11 

R. G. do Sul ..... . 'h• 
Minas ....... 7h• 
R. G. do Sul ...... 1/a Alagoas.............. ,,. 
Alaioas.. ............ 7/1 
S. Paulo............ 1/1 
s. Paulo............ 1/1 

61000 
121000 
68000 

71000 
61000 
71000 
6to00 
68000 
51000 
91000 
68000 
51000 
91000 
68000 

61000 
511100 
51000 
61000 
68000 
61000 
61000 
61000 
51000 
61000 

128000 
61000 
41000 

- 5 -

LOCALIDADE ESTADO o/0 Millima 

Ponta Grossa . ..•••.•..••.. 
Ponte NovL ..... ·-········ 
Porto Alegre ..•. ·•· ···••·•• 
Perto Novo do Cunlla .. 
Pouso Alegre ..•• ·••·••••· 
Propriá .... , ......... ..... . . . 

ParaDi • • .. • •. • • •• .. • T/11 I 
Kiaas •.•..••• ·-·... '111 
Jl. G . •o Sul.. .... 1

1t ~ 
Minas ················ 'hl 
)liDas .......... -.... 'lt• 
Seqppe. .. •• .•• . . . . . . 1 1/tl 

Qaaraby ·················-·· R. G. do Sul...... 'I•• ~-~~· S. Paulo............. lia 'C-""·· ·· ······ ........... E. do Rio.·-···· ··· au. Quiesaman. ................ . 

Recife ................... ... . 
Rezende-.•......•...•.. ... .. . 
Ribeirão Preto ..•••••••••• 
Rio de Janeiro ...•••..•• .• 
Rio Grande. .... ........... . 
Rio Negro ..•.•..•.••••••... 
Ria Pardo . ......•.•..•..... 
Rosario ................ •·· · 

Sant' Anna do Livramento 
Santa Cruz ................ . 
sta. Leopoldina(:t=.) 
Sta. Luzia do CàraDgola 
Santa Maria .. ............. . 
SantareJn .................. . 
Santiago do Boqueirão •.. 
Santo Amaro .............. . 
8aDto An~ .............. l 
Sto.AntoaiO do JacuSiaga 
&atos ...................... . 
São Bo!'Ja .................. . 
Sio Fehx .................. . 

Pernambuco-..... . \ 
E . do Rio ... . .. ... . 
S. Paulo .•• ·-····· 
Districto Federal. · 
R. G. do Sul .... ..• 
Paraná. ......•..•.... 
R. G. do Sul ...... 
R. G. do Sul ...•.• 

R. G. do Sul.. .... '111 

R. G. do Sul. ..... 'h• 
E. Sallto.. ... .. . . . . . 'I• 
:Minas ........ ....... ,, .. 
R. G. Sul.. ......... '111 

Pará .............. ··· I 'lll 
R. G. do Sul· ..... 'J•• 
Bahia ........•.••..•.. 1 '1• 
R. G. do Sul. ...... 'lt 
llinas .. .. .. .. . . .. .. . . ''" 
S. Paulo . . . . . . . . • . . •t• 
R. G. do Sul ...... 11•• 
Bahia .............••.. 1 'I• 

61000 
6toOO 
71000 
61000 
5too0 
71000 
64000 

101000 
6100(1 

6tOOO 
31000 
61000 

109000 



-6-

LOCALIDADE ESTADO o/o I Minima 

São Francisco ............ . 
São Francisco de Assis 
São Francisco de Paula 
São Gabriel.. .•....... . .... 
São João da Bocaina . . .. 
São João dei Rey ....... . 
São Leopoldo ............ .. 
São Luiz do Maranhão. 
São Matheus ............. . 
São Paulo .... ............. . 
São Pedro .. .. ............ . . 
São Salvador .. ... ....... .. 
São Sebastião do Cahy . 
São Sebastião do Paraizo 
Sobral ...................... . 

Tãluhy ........... ··········· 
Taquara ................... . 
Taquary ................... . 
Taubaté .................. . 
Theophilo Ottoni. ......• 
Thel'E'zina ................ . 
Tupaceretan ............... . 

Ubá. ............... ......... .. 
Uberaba .................... . 
União da Victoria ...... .. 
Urnguayana .............. .. 

Sta. Catharina. .. . . 
R. G. do Sul ..... .. 
R. G. do Sul ... .. . 
R. G. do Sul .... .. 
S. Paulo .. .......... . 
Minas ............. ... , 
R. G. do Sul.. .. .. 
Maranhão .......... . 
E. Santo ........... . 
S. Paulo .......... .. 
R. G. do Sul ... ... . 
Bahia. .. ......... . ... . 
R. G. do Sul . ... .. 
)finas .............. .. 
Ceará ............... . 

S. Paulo .......... .. 
R. G. do Sul . .... . 
R. G. do Sul. ... . 
S. Paulo ............ . 
Jrlinas ....... .. .. .. . . 
Pianhy . ........... . 
R. G. do Sul ..... . 

Minas .............. .. 
Minas .. . .. ........... ! 
Paraná ............. .. 
R. G. do Sul.. .. .. 

.,. ,, .. 
I/I 

'11• 
'la 
''• 'h• ,,. 
7/1 
I/I .,. 
I fi 

'11• 
7/11 

1 ., •• 

7/11 ., .. ,,., 
'h• 

Vaecaria. .................... R. G. do Sul. ... .. 111· 
Valença .... .. ... :.... ....... E. do Rio .......... llf•• 
Valença. ..... ...... .. ........ Bahia ..... ........... I 'la 
Varginha ..•.. _ ... .. ....... Minas ................ 'h• 
Victoria. .................. ... 1 E. Santo............ 'fi , 

6to00 
91000 
61000 
68000 

6IPOQ 
71000 

lOfG(JO 
68100 
5~ 

., 



Bahia Blanca, Comodoro Rivadavia, Mendoza, Per
gamino, Puerto Deseado, Rio Gallegos, Rosario de 

Santa Fé, San Julian, San Rafael , Santa Crnz, Trelew. 

1934 LOCAL NAME 
N1111ibn,. 141 ~ 

_. January 1st New Year's Day ... Ano Nuevo. 
January 6th Epiphany ... EfrifMJia. 
February 12th } 
February 13th Camival · ... . .. Camaval. 

March 19th ... St. Joseph ... . .. San José. 
March 29th Maundy Thursday ]ueves Stltúo. 
March 3oth Good Friday... . .. Viemes S4túo. 
March 31st Holy Saturday . . . Sábado Siltúo. 
May 1st . . . . . . Labour Day . . . Día del ObreYo. 

(Nota fixed holiday, but generally observed.) 
(Se obseYVa de modo genel'al, autsqUe 110 es ftesta estableciàa.) 

May 10th . . . Ascension Day . . . La Ascensiófl. 
May 25th .. . Independence Day ... Fiesta Cívica. 
May 31st . . . . . . Corpus Christi . . . Cot'jlus Christi. 
Jun~ ... SS. Peter and Paul Stltúos Pedro y Pablo. 

-:July 9th ... . .. National 
lndependence . . . Fiesta Cívica. 

July 25th ..• St. James ... Safltiago. 
:Mendoza and San Rafael only. 
F mado solamente en M endoza y Safl Rafael. 

August .15th ... Assumption of Our Asumiófl de Ntra. 

August 17th 

Rosario only. 
August3oth 
September 8th 

Lady. Seii01'4. 
Death of General San M uerle del General 

Martin. Sa11 M arlin. 
F~~Yiado solamente en RoS4rio. 

. . . St. Rosa of Lima . . . Santa Rosa de Lima. 

. . . Virgin of Carmen of V irgen del Carmen de 
Cuyo. Cuyo. 

Mendoza and San Rafael only. 
Feriado solamente en M endoza y Safl Rafael. 

September 20th Italian Day ..• Dia de los Italianos. 
Mendoza and San Rafael only. 
Fmado solamente en Mendoza y Sa11 Rafael. 

,October 12th . .. Diiicovery of America Dia de la R~a. 
November 1st Ali Saints' Day . .. Dia de todos los Santos. 

16 

NovembeM1th ... St. Martin of Tours ... San Marl 
Pergamino, Bahia Blanca and Buenos Aires only. 
F~~Yiado solamente en PeYgamino, Bahia Bla11C4 y B 

December 8th .. . Immaculate 
Conception 

.: 
December 25th ... Christmas Day ..• Ntwidad. · 

NOTE.-If the maturity date falls 
on a boliday, the bill is considered to 
bave fallen due for payment on tbe 
working day immediately preceding. 
Article 713 of tbe Argentine Com
mercial Code stipulates tbat bills 
must be protested within 24 bours 
of tbe due date. Protest must be 
made before 3 p.m. on tbe business 
day immediately following tbe 
boliday, and acceptors therefore 
bave until 3 o'clock on tbe first 
business day following tbe due date 
to retire their acceptances. 

In Mendoza, from approximately 
mid-October to mid-April, and in 
San Rafael, from approximately 
mid-October to mid-March, banking 
hours are from 8 a.m. to 12 noon, 
and on Saturdays from 8 a.m. to 
Ioa.m. 

r 
NOTA. .-Si el dia tJtl u 

f- feriado se rejnlla 
lelra ai día antecedente 
qw t10 lo fwere. 

Sepn 61 Arlículo 13 
de Ctmlef'Cio toda letra 
ser proleslllda debe ser 
escribano dentro de las 24 
om qw tllbia ser acep 
El proteslo debe formal" 
día it~ffledillto siguiomli 
ferituld y se ha de evfiCtlar 
mente antes de las Ires 
Por lo ltmlo, los oblig 
plazo hasiG las Ires de 
dia luibil siguiertle ai velt 
para efechlar el pago • ., :d 

En Meflàoza desde' a/11' 
mente mediados de o 
mediados de Abril, y om SI( 
desde aproxifiiiiJilamomle m111 
Octvlwe hasta Jflediados de Mo 
luwas bant:arias s011 destà I~ 
mmiafla hasta metliodía, f. 
desde las 8 1uJsta las I O tf; f 

»s. 
BRAZ IL 

BRASIL. 

111 
AFFILIATED INSTITUTION l nstitfldlíJl lljiJiaJ 

British Bank of South America, Limited. 

BRANCHES. S ucursales. 
Rio de Janeiro ; Bahia; Pernambuco; Porto Alegre J 

Rio Grande do Sul) ; Santos and São Paulo (State of Sã , 
,~ 
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iT A TE OF RIO GRANDE DO SUL 
Estado de Rio Grande do Sul. 

... NewYear ... 

... Good Friday .. . 

. .. Labour Day .. . 

. . . Bank Holiday 

LOCALNAKE 
Nf*IJN,. 14..,..., 

..• Ctmfratemisação 
Humaftidade. 

... Paixão . 

... Dia do Trabalho. 

... Feriado Bancario. 

... Brazilian Indepen- lndependencia do 
dence Day. Brasil. 

de 

tber 2oth .. . Proclamation of Rio Proclamação da Re-
Grande Republic. publica Rio Grand-

ense. 

1ber 2nd ... Ali Souls' Day ..• Fiftados. 

tber 15th . . . Proclamation of the Proclamação da Re-
I Brazilian Republic. jmblica Brasileira. 

ber zsth ... Christmas Day ... Natal. 

E.-One day of grace is 
for pa~nt of bi!ls. 
of aon-payment, noting 

effected on the tennination 
~y of grace and protest 

days of noting. Bills 
pon holidays become 

following day. 

NOTA.-Se eotteede un dia de 
gracia prua el paco de laras. E" 
caso de falia de paco, debe efedu~Nse 
fJOlijiuM;i6w. fJCJiariGl a la tenniflliCión 
del día de gra&ia y el protesto detltro 
de los Ires dias de diclla tJOtiftca&ión. 
Las laras qllfl venzatJ en días fe.slioos 
sOtJ paccr.del-as al día sipienle. 

STATE OF SÃO PAULO 

':f Ist* 

y6tht 

Estado de São Paulo. 
LOCAL NAKE 

Nf*IIN,. 141 '-litiMl 

... New Year's Day ... Anno Bom. 

... Epiphany .. . Dia dos Reis. 

• zstht ... Foundation of City of Fundação da Cidade 
São Paulo. de São Paulo. 

LrY xztht } Carnival .. . C arntiVfll. 
~ xJtbt 

20 

LOCALNAME 
N Cllllbn •14loulidlld 

May xoth ... Ascension Day ... Asce11Sitm. 
Half-holiday in Barcelona, Bilbao, Val~cia a.J?-d V:ago. 
... lf edia ftesta en Barcelona, Bilbao, V alencuz y V tgo. 

May 15th ... St. Isidro ..• San lsidro. 
Full holiday in Madrid. Fiesta oompleta en Madrid . 

May ziSt . .. . . . Whit Monday . . . L unes de Pentecostés. 
Half-holiday in Barcelona and Bilbao . 
Media fiesta en Barcelona y Bilbao . 

May 31St . . . . . . Corpns Christi . . . Cm-pus· Ch?'isti . 
Half-holiday in Barcelona, Bilbao, Valencia and Vtgo. 
Mediaftesta en Barcelona, Bilbao, Valenciay Vigo. 

June 24th ... St. John the Baptist San ]uan Bautista. 
Full holiday in Barcelona; half-ho!iday in Bil~. 
Fiesta comfJlel4 en Barcelona ; meàJa fiesta en Bilbao. 

June 29th . . . SS. Peter and Paul... Santos Pedro y Pablo. 
Half-holiday in Barcelona, Bilbao and Vigo. 
Media fiesta en Barcelona, Bilbao y V igo. 

July zsth . .. St. James .. . .•• S4fltia8o. . 
Full holiday in La Coruõa, Valencia and V~; half-holljW.y m 

Bilbao. 
Fiesta oompleta en Coruiia, Valencia y V igo; media ftesta en

Bilbao. 

July 31St... . .. St. Ignatins ... 
Half-holiday in Bilbao. 

. . . San Ignacio. 
.lf edia fiesta en Bilbao. 

Augnst 15th ... Assumption of our Asuncitm de Ntra. 
Lady. Sra. 

Full holiday in Bilbao, Madrid and Vigo. 
Fiesta completa en Bilbao, Madrid y Vigo. 

Augnst 22nd ... Municipal Holiday ... Fiesta Mu,icipal: 
Full holiday in Bilbao. Fiesta completa en Bilbao. 

September 8th ... Birth of our Lady ... Nat~vidaddeNtra:Sr11. 
Half-holiday in Bilbao. .lf eduz fiesta en Bilbao. 

September nth Municipal Holiday ... Fiesta Municipal. 
Full boliday in Barcelona. Fiesta completa en Barcelona. 

November Ist ... Ali Saints ... Todos los Santos. 
Half-holiday in Barcelona, Bilbao, Valencia and Vigo. 
Mediafiesta en Barcelona, Bilbao, Valenciay Vigo. 
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Bahia Blanca, Comodoro Rivadavia, Mendoza, Per
gam.ino, Puerto Deseado, Rio Gallegos, Rosario de 

Santa Fé, San Julian, San Rafael , Santa Cruz, Trelew. 

January 1st 
January 6th 
Febroary 1zth 
February IJÜl 

New Year's Day 
Epiphany 

} Carnival . ... 

LOCAL NAME 
NtiiiÍIIN .,.141«Cidtld 

... Ano Nuevo. 

Epifania. 

C amava!. 

March 19th ... St. Joseph ... San José. 
March 29th ... Maundy Tbursday jflefJes Santo. 

March 3oth ... Good Friday... . .. Viernes Santo. 

.March 31st ... Holy Saturday .. . Sábado Santo. 

May 1st . . . .. . I.abour Day . . . Dia del Olwero. 
(Nota fixed holiday, but generally observed.) 
(Se obsertra de modo general, aunque no es jiesta establecida.) 

May 1oth . . . Ascension Day La Ascensitm. 

May 25th .. . Independence Day ... Fiesta Cívica. 

May 31st . . . . . . Corpus Christi . . . COTjnls Christi. 
Jun~ ... SS. Peter and Paul Santos Pedro y Pablo. 

'fuly 9th ... National 
lndependence ... Fiesta Cívica. 

July 25th ... St. James .•. . .. Santiago. 
Mendoza. and San Rafael only. 
Feriado solamente en M endoza y San Rafael. 

August 15th ... Assumption of Our Asunción de Ntra. 

August 17th 
I.ady. Seiüwa. 

Death of Generàl San M uerle del General 
Martin. San Marlin. 

Rosario only. Feriado solamente en Rosario. 

• August 30th . . . St. Rosa of Lima . . . Santa Rosa de Lima. 
September 8th ... Virgin of Carmen of Virgen tlel Carmen de 

Cuyo. Cuyo. 
Mendoza and San Rafael only. 
Feriado solamente en M endoza y San Rafael. 

September 20th Italian Day ... Dia de los Italianos. 
Mendoza and San Rafael only. 
F eriatlo solamente en M endoza y San Rafael. 

,October 12th . .• Di5covery of America Dia de la ~a. 
Novcmber 1st ... All Saints' Day ... Dia de todos los Santos. 
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LOC 

NovembeM1Ul ... St. Martin of Tours ... San Marl 
Pergamino, Bahia Blanca and Buenos Aires only. 
Feriado solamente en Pergamino, Bahia Blanca y B11en 

December 8th . .. Immaculate La Pt~rísiM4 
Conception c~ 

Vecember 25th .. . Christmas Day . •• N avidad. 

NOTE.-Ifthematoritydatefalls NOTA.-Si el dia.l oe 
on a boliday, the bill is considered to I fveu feriado se repvla u 
bave fallen due for payment on the letra al día tnúecedenú 
working day immediately preceding. qtu tJO lo fwre. 
Article 713 of the Argentine Com- Seprt el Artíctllo 713 
meiCial Code stipulates tbat bills de c-cio wda letra IJ1I< 
must be protested witbin 24 bours ser proleslada debe ser 
of the due date. Protest must be escribarw derttro de lasSI4 . 
made before 3 p.m. on tbe business ert qru Ubí11 ser acep 
day immediately following tbe El proleslo debe for 
boliday, and àCCeptors tberefore dia i11MIIdillkl siguümll ~ 
bave until 3 o'clock on the first feriadll y se lia de euat:r~ar 
bnsiness day following tbe due date merúe tmtes de las tres t/j 
to retire their acceptances. Por lo tmllo, los oblig~ 

In Mendoza, from approxiúiately plfiZD ~ ~as. Ires de 
mid-October to mid-April, and in dia luibil Sf811únlle al vd 
San Rafael from approximately para efu:hlar el pago. • 
mid-0cto~ to mid-March, banking ..:::e =t'~ ~ü 0!j 
bours are from 8 a.m. to 12 noon, med"ado de Abril Sl 
and on Saturdays from 8 a.m. to destle aPro:ri~ 
IO a.m. Octubre llasta mediados til J 

Aoras bartcarias sOJt des• t 
mamma ltasta Melliodia, Jl 
desde las 8 lsasta las lO de h 

BRAZIL 
BRASIL. 

AFFILIATED INSTITUTION 

British Bank of South America, Limited. 

BRANCHES. S~ales. 

Rio de Janeiro ; Bahia ; Pernambuco; Porto Alegre 
Rio Grande do Sul) ; Santos and São Paulo (State of 
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,h 

r 7th* 

r 8th 

STATE OF BAHIA 
Estado de Bahia. 

New Year's Day 
... Epiphany 
..• "Bomfim ..... 

1 Carnival 
f 

LOCALNAME 
Nm.IIN • IIJ loalliMII 

Anna Bom. 
Dia dos Reis . 
Bomfim . 

Camaval. 

Maundy Thursday ... Quinta Feira Santa . 
Good Friday Paixão. 
Tu:adentes ..• Tiradentes . 
Labour Day Dia do Trabalho. 

... Ascension Day ... Ascenção do Senhor. 

. .. Corpus Christi . . . Corpo do Deus. 
SS. Peter and Paul . . . S. Pedro e S. Pa1do. 

... State of Bahia lndependencia da 
Holiday. Bahia. 

.•. Assumption of Our Assumpção de Nossa 
Lady. Senhora. 

Independence Day . . . Independencia do 
Brasil. 

. . . Nativity of Our Lady N ativadad de Nossa 

pth . . . Business Holiday 
Senhora. 

. . . Dia do Caxeiro. 
r 1st . . . Ali Saints' Day Todos os Santos. 

Finados. 
Sabinada. 

• 1Pd* ••. Ali Souls' Day 
;t • . . . State of Bahia 

Holiday. 
15th* Republic Day Proclamação da 

Republica • 
... Immaculate Concep- Conceição de Nossa 8th 

~th 
tion. Senhora. 

... Christmas Day ... Natal. 

turing on legal holidays 
Dec:ome due for payment 
lowing day. On other 
bills falling due are 
able. but, as the banks 
::ollection is made on the 
ess day following the 

lay. 
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Las letras tJ1" venzan en fieslas 
legales (marcadas*) sOft pagadMas 
al dia siguiente. Las letras fJf" 
venzan en okas fieslas, sOft legal'llleJIIe 
pagadMas en esos dias, pero como los 
Batuos están cerrados, los wbros se 
efechlan el primer dia laborable 
sipienle a la jiesta. 

t Media fies/a. 

SEVILLE : From 9.30 a.m. to 
I.3o p.m. 

Satnrdays aud summer period 
(Jnly, August and September) up 
to I p.m. only. 

VALENCIA : From 9 a.m. to 
1 p.m. and from 3.30 to 4.30 p.m. 

Snmmer months (June, July, 
August and September) from 9 a.m. 
to 1 p.m., with the exception of 
21st Jnly to ]rd August, approxi
mately, when Banks will probably 
close at I2 noon. 

VIGO: From 9 a.m. to 1 p.m. 
ali the year round . 

Bills maturing on full holidays 
and half-holidays are presented for 
payment on the preceding working 
day, and, if still unpaid, sent for 
protest after noon (in Barcelona 
after 11 a.m.) on the fi.rst working 
day following the holiday or half
holiday. Bills matnring on the eve 
of a full holiday are only sent for 
protest after noon (in Barcelona, 
after 11 a.m.) of the fi.rst working 
day following the holiday in ques
tion, but bills maturing on the eve 
of a half-holiday MUST be sent 
for protest after noon (in Barcelona, 
also after 11 a.m.) on the SAME 
half-holiday. 

SEVILL.4. : De 9.30 maila~~a a 
1.30 tarde. 

Sdbados y periorlo de verano (Jtüio, 
Agosto y Septiembre) llasta I tarde 
solalftellle. 

VALENCIA : De 9 mana11a a 
I tarde y de 3.30 a 4.30 tarde. 

Meses de verano {]Uflio, ]lllio, .... . 
Agosto y Septiembre) de 9 Jlltrilmla a 
I tarde, a excepci6rt del perí«lo 
COiflpr~ido entre el 21 de Julio y el 
3 de Agosto, aproxiiiUJ/larrtente, en 
tJ1" es probable tJ1" los Bancos cieJTen 
a las I2 del dia. 

VIGO : De 9 maiiana a I tarde, 
durante lodo el alio. 

Las letras que vencen en dias de 
fiesta o media fies/a se presenlafl al 
cobro el dia laborable que precede a la 
fiesta o media fies/a en cwesti6Jt, y, en 
el caso de no ser pagadas COII arllerior
idad, se mvíate al protesJo después 
de las 12 (en Barcelot~a desfnlés de las 
I 1 de la tllllllana) del prirrrer dia 
laborable suhsiguiente. Las letras 
tJ1" vencen la víspera de rm dia 
festivo coapleto. se envit111 '" pro
testo desptús de las I2 (en B•celot~a, 
desptús de las 11 de la mailfllla) dA 
primer dia laborable swbsiguiente ; 
pero las letras que vencen la víspera 
de"" día de mediajiesta, HAN DE 
SER enviadas al protesto desfnlls de 
las I2 (en Barcelorca, después 
también de las 11 de la ft141iiana) del 
MISMO DIA semifeslivo. 

ARGENTINA 
The Anglo-South American Bank, Limited • 

PRINCIPAL ÜFFICE Sucu!sal Principal 

Buenos Aires, Reconquista 46j100 esq. Bmé. Mitre 402,430 
BRANCHES AND AGENCIES. Sucursales y Agencias. 

Buenos Aires: Almagro, Rivadavia 4,100; AveUaneda, Mitre 
100; CaUao, Callao 273; Constitución, Brasil y Lima :r,6g8; 
Florida, Florida 799 ; Lavalle, LavaRe 985 ; Once, Rivadavia 

2,832 ; Victoria, Victoria 1,000. 
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~TATE OF RIO GRANDE DO SUL 
Estado de Rio Grande do Sul. 

LOCALNAME 
N-"H • 14 1DelllitiM 

• JSt ... New Year ... ... Confraternisação 

s. 
Humanidade. 

... Good Friday ... . .. Paixão . 

... Labour Day ... . .. Dia do Trabalho. 

. . . Bank Holiday ... Feriado Bancario. 
~-

lbe.l7th ... Brazilian Indepen- lndependencia do 
dence Day. Brasil. 

de 

IM' r 2oth . .. Proclamation of Rio Proclamação da Re-
Grande Republic. publica Rio Grand-

ense. 

t>er 2nd .. . Ali Souls' Day ..• Finados. 

ber 15th .. . Proclamation of the Proclamação da Re-
Brazilian Republic. publica Brasileira. 

>er 25th ... Christmas Day ... Natal. 

~---One day of grace is 
for paYJPflnt of bills. 
of non-payment, noting 

effected on the termination 
da.y of grace and protest 
luee days of noting. Bills 

4->tf 

)lp()n holidays become 
)&;e following day-

NOTA .-Se COJtCede un dia de 
gra&ÚJ para el pago de letras. En 
caso de faltG de pago, debe efec~Maru 
fJOiijicaciÓfl notan.l a la termiJJaCiótJ 
del dia de gra&ÚJ y el protuto dentro 
de los Ires dias de dWuJ notijicaciÓfl. 
Las letras que ven.ran en dias feslioos 
s011 fxi!adlwas al tlía sipierúe. 

STATE OF SÃO PAULO 

Estado de São Paulo. 
LOCALNAME 

N-"H • 14 1DelllitiM 

y 1st* ... New Year's Day ... Anno BOM. 

y 6tht ..• Epiphany ..• Dia dos Reis. 

• 25tht ... Foundation of City of FundaçiMJ da Cidade 
São Paulo. de São Paulo. 

ry Iztht } Carnival ... Carnaval. 
Q' IJtht 

20 

LOCAL NAME 
N-"nMlll~ 

May 1oth ... Ascension ~y ... A~ión . . 
Half-holida.y in Barcelona, Bilbao, Valet;tCia ~d Vtgo. 
.\1 edia fiesta en Barcelona, Bilbao, V alencuz y V .go. 

May 15th ... St. Isidro ••• San Isidro. 
Full holiday in Madrid. Fiesta completa en Madrid. 

May ziSt . . . . . . Whit Monday . .. L unes de Pentecostés. 
Half-holiday in Barcelona and Bilbao . 
Media fiesta en Barcelona y Bilbao . 

May 31st... . .. Corpus Christi ... Corpus-Chrisli. 
Half-holiday in Barcelona, Bilbao, Valencia and Vigo. 
Media fiesta en Barcelona, Bilbao, Valencia y V tgo. 

June 24th ... St. John the Baptist San ]uan Bautista. 
Full holiday in Barcelona; haH-ho!iday in Bil~o. 
Fiesúz completa en Barcelona; medta fiesttz en Bilbao. 

June 29th ... SS. Peter and Paul ... Satúos Pedro y Pablo. 
Half-holiday in Barcelona, Bilbao and Vigo. 
Media fiesta en Barcelona, Bilbao y V tgo. 

July 25th . .. St. James •.• S_..tiago. . 
Full holiday in La Coruõa, Valencia and VlgO ; haH-holtfay m 

Bilbao. 
Fiesta completa en Coruiia, Valencia y Vigo4· media fiesta en 

Bilbao. 

July JISt ... . .. St. lgnatius ... . .. San lgnacio. 
Half-holiday in Bilbao. Jf edia fiesta en Bilbao. 

August 15th ... Assumption of our Asunción de Ntra. 
Lady. Sra. 

Full holiday in Bilbao, Madrid and Vigo. 
Fiesta completa en Bilbao, Madrid y Vigo. 

August zznd ... Municipal Holiday ... Fiesta Municipal: 
Full holiday in Bilbao. Fiesta completa en Bilbao. 

September 8th ... Birth of our Lady ... NatividaddeNtra.Sra. 
Half-holiday in Bilbao. -Mediajiesta en Bilbao. 

September 11th Municipal Holiday . . . F iesta Municipal. 
Full holiday in Barcelona. Fiesúz completa en Barcelona. 

November 1st ... Ali Saints ... Todos los Samos. 
Half-holiday in Barcelona, Bilbao, Valencia and Vtgo . 
.\1 edia fiesta en Barcelona, Bilbao, Valencia :y V igo. 
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LOCAL NAME 
N OMim n Úl :tlailidad 

November 28th •.. Municipal Holiday .•. Fiesta Municipal. 
Full holiday in Vigo. Fiesta completa en Vigo. 

December 8th . . . Immaculate Concep- La Purísima 
tion. C01!Upción. 

Half-holiday in Barcelona, Bilbao, Valencia and Vigo. 
Mediafiesta en Barceúma, Bilbao, Valenciay Vigo. 

December 26th . . . St. Stephen . . . San Esteban. 
Half-holiday in Barcelona, Bilbao and Valencia. 
Media fiesta en Barceúma, Bilbao y Valencia. 

NOTES.-Holidays falling upon 
a Sunday are not observed on the 
foJlowing .Monday. 

Ba.nking hours in the principal 
eities are as follows :-

BARCELONA: From 9 a.m. to 
l p.m.-M'Dd from 3.30 to 5 p.m. 

Saturdays, half-holidays and 
summe:r period (July, August and 
September), from 9 a.m. to I p.m. 

BILBAO : From 9.30 a.m. to 
I p.m. and from 3.30 to 5 p.m. 
(Saturdays to I p.m. only). 

Summer period (July, August and 
September) from 9 a.m. to I.30 p.m., 
with the exception of the two days 
August zoth and 21st, when Banks 
will close at 12 noon. 

On half-holidays Banks also close 
at 12 noon. 

LA CORUNA : From Io a.m. to 
1.30 p.m. 

Summerperiod (July. Augustand 
September) from 9.30 a.m. to I p.m. 
only. 

MADRID : From 10 a.m. to 
2 p.m. (Saturdays up to I p.m. only). 

Summerperiod (July, Augustand 
September) from 9 a.m. to I p.m. 

NOTAS.-Lasjiestas qwe c/Ufl m 
dmlú"'fo, t10 se observan el lu11es 
subsiguieflle. 

Las lwras battcanas, en las 
prift&ipales fJoblaciOfleS, son las 
sipinles.~ 

BARCELONA : De 9 manana a 
I tarde y de 3.30 a 5 tarde. 

Sábados, dias de flledia jies14 y 
perlodo de verano Uulio, Agosto 
y Septiemlwe), de 9 maiaJIQ a I tarde. 

BILBAO: De 9.30 ma1lana a 
I tarde y de 3.30 a 5 tarde (Sábados 
1lasta la I de la tarde soltmtefrle). 

Perlodo de verano Uulio, Agosto y 
Septiewtbre) de 9 ma1lana a I.30 
tarde, excepw ex los dos dias 20 y 21 

de Agosto, ex qwe los Bancos cerrardn 
a las 12 del dia. 

E" los dias de media jiesl4, los 
BafiCOs tambiéft cierran a las 12. 

LA CORUNA: De Io manana u 
I .30 lal'de. 

Período de verano Ulllio, Agosto 
y Septiemlwe), de 9.30 ma1lana a 
I tarde solamenu. 

MADRID: De 10 Mmlana a 
2 tal' de ( Sdbados hasta I lal'de 
soltmtefrle). 

Perlodo de veratro (Julio, Agosto y 
Septiemlwe) de 9 manana a I tarde. 

ST ATE OF PERNAMBUCO 

1:934 
January Ist* 

January 6th 

February 2nd 

February 12th 
February IJt}l 

March 29th 
March 30th 

May Ist* ... 

May IOth 

May JISt ... 

June 29th 

july I6th 

August I5th 

Estado de Pernambtu:o. 

New Year's Day 

Epiphany 

LOCAL J(AJI 
N.-, .,. la ,,.. 

..• Anno Bom. 

. .. Dia dos Reis. 

Purification of Our Purificação 
Lady. Senhora. 

} Camival .•. Canuzval. 

... Good Friday 

... Labour Day 

.•. Paixão. 

• .• Dia do Traba/A 
t~ 

. . . Ascension Day ..• Ascmção. 

. . . Corpus Christi . •. Corpus Christ~ 

. . . SS. Peter and Paul . .• S. Pedro e S.J 
Patron Saint of 

Pernambuco. 

Assumption of 
Lady. 

F esta de N o!IS(. 

hora do Can 
Recife. 

Our Asstm~pção de 
Sertlwra. 

September 7th* ... Brazilian National DiadaFestal. 
Festival. 

September 8th ... Nativity of Our Lady Natividtule de 
Senhora. 

November Ist ... Ali Saints' Day . . . Todos os Sa11tos 

..• Finados. November 2nd* Ali Souls' Day 

November xsth* Proclamation of the Proclamação â4 
Republic. ReA 

December 8th Immaculate Concep- Conceiçl.o de N• 
tion. sj 

December 25th* ... Christmas Day ..• Natal. 

Bills falling due on Sundays and Las letras qwe venzan ex , 
on days marked • are payable on y ex dias ,_cados • son p. 
the following business day. 1 ai sipu.t. dia Tiiborable. , 



LOCAL NAME 
N-'- a l.loullidiJJ 

January 2211d ... St. Vincent Martyr ... San Vicente Mártir. 
Half-holiday in Valencia. .\fedia fiesta en Valencia. 

February 211d ... Candlemas ... Candelaria. 
Half-holiday in Barcelona, Bilbao and Valencia. 
Media fiesta en Barcelona, Bilbao y Valencia. 

February uth . . . Camival . . . Lunes de Carnaval. 
Half-holiday in Valencia. Mediafiesta en Valencia. 

February 13th . . . Camival . . . M arles de Carnaval. 
Half-holiday in Bilbao, Valencia and Vigo. 
Media fiesta en Bilbao, Valencia y V igo. 

February 14th ... Ash Wednesday ... Miércdes de Ceniza. 
Half-holiday in Barcelona. Media fiesta en Barcelona. 

March 17th l. p- de las Fallas 
March 18th J · ·· · ·· testa · 

Half-holidays in Valencia. Días de media fiesta en Valencia. 

March 19th ... St. Joseph ... . .. San José. 
Full holiday in Valencia; half-holiday in Barcelona, Bilbao 

and V~go. 
Fti.sta completa en Valencia ; media fiesta en Barcelona, Bilbao 

y Vigo. 

March 25th ... Incarnation Encarnación. 
Half-holiday in Barcelona and Bilbao. 
.\fedia fiesta en Barcelona y Bilbao. 

March 29th ... Maundy Thursday ]ueves Santo. 

March 30th ... Good Friday . . .. Viernes Santo. 
Half-holidays in Barcelona, Bilbao, Valencia and V~go. 
Días de media fiesta en Barcelona, Bilbao, Valencia y V igo. 

April211d . . . Easter Monday . . • Lunes de Pascua. 
Half-holiday in Barcelona, Bilbao and Valencia. 
Media fiesta en Barcelona, pilhao y Valencia. 

April Jrd ... . .. Easter Tuesday ... Martes de Pascua. 
Half-holiday in Valencia. Media fiesta en Valencia. 

April9th ... . .. St. Vincent Ferrer .•. San Vicente Ferrer. 
Full holiday in Valencia. Fiesta completa en Valencia. 

May 211d ... . .. Municipal Holiday ... Fiesta Mt~nicipal. 
Full holiday in Bilbao. Fiesta completa en Bilbao. 
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LOCAL N.\1 
.V-'-m'-Jir:l 

March 29tht 

March 3otht 

Maundy Thursday ... Quinta feira 

. . . Good Friday .. . . . . Sexta feira S 

May 1st* ... 

May 1otht 

... Labour Day ... . .. Dia do TrfiiN. 

. . . Ascension Day . . . Asce11Ção. 

May 31stt 

June 29tht 

August 15tht 

. . . Corpus Christi . . . Corpus Clsria 

. .. SS. Peter and Paul ... São Pedro e~ 

. . . Assumption of Our Assumpçllo. 
Lady. 

September 7th* ... Brazilian National 
Festival. 

Dia da Festa 

November 1stt ... All Saints' Day . . . T od<Js os 11 

November 2nd* ... All Souls' Day ••. Finados. 

November 15th* ... Proclamation of the Proclaf'Nif6o 
Brazilian Republic. publica. 

December 8thf ... Immaculate Concep- Conceiçiío l1 
tion. Senhora. 

December 25th* ... Christmas Day ... Natal. 

NOTES.-On Sundays and on 
National Holidays (marked *), the 
banks are closed and bills maturing 
on those days are payable on the 
1irst working day thereafter. 

Bills maturing on Church Holi
days, etc. (marked f), are dne for 
payment on those days. The banks 
are open until midday, but only 
for the purpose of collecting such 
bills. 

On February 12th (Carnival 
Monday, marked t) banks are open 
until midday for all transactions 

Protest of bills must be made 
before the close of the 1irst working 
day following that on which the 
bills become due for payment, 
except in cases of protest against 
the Utm~e~J only, when the protest 
may be made at any time within 
five years from the date of maturity 
of the relative bill. 
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NOTA S.-Los tloMit1f9! 
NacitnUJles (,_,cada&·~ i 
está,. cerrados para toda 
opera&iorlu y las letras q 
efl esos dias fiO se Pc4 
pn- tlúJ laborable..:• 
di&Aas fieslas. J . . l 

E,. las fieslas "JUiigl 
(,_,cada& t) las letras SOfl 
el mismo dia de .su vefl4:i-.i 
se abren los BafiCOs llasta 
siwo COfl el objel6 del cdn 
letras. 

El 12 de Febrero-L,_ 
JUW~CIItlo t. esláfl a 
BaJJCOs AasltJ las dou pâii 
de operaciofles. 

El protesto de letras 
ef~se antes del cierr• 
tlía laborable sipieflte a l 
tp~e vefleierOJJ las letras, 
casos de protesto COfltra 
solameflle ; en cxyo caso 
ptude efectwarse en culll 
metlkJ defllro de los ci• 
partir de la feclta de venc 
la tX»Tespotldierlle letra. 



DE JANEIRO (FEDERAL DISTRICT) 

Distrito Federal de Rio de Janeiro. 

1st* 
20th 

'f 12th 
y 13th 
'f Lttht 
gtl( 
Qth 
st* .. 
t ..• 
th .•• 
l5th 

} 

LOCALNAim 
NOMbre • la '-li4M 

New Year's Day •.. Anno Novo. 
Foundation of City of Fundação da Cidade 

Rio de Janeiro do Rio de Janeiro. 

Camival Carnaval. 

Ash Wednesday ... Quarla-JeiradeCinzas. 
Maundy Thursday . . . Endoenças. 
Good Friday... Paixão. 
Tiradentes .•. Tiradentes. 
Labour Day ... Festa do Traballw . 
Corpus Christi Corpus Christi. 

... Bank Holiday Feriado Bancaria. 

... Assumption of Our AssumPÇiio de Nossa 
Lady Senhora. 

k!r 7th* ... lndependence Day ... Dia de Independenda. 
~ 20th . . . Promulgation Day . . . Promulgação da Lei 

Organica do Dis
tricro Federal. 

Jotht Employees' Day Dia do Empregado. 
er 1Stt All Saints' Day Todos os Santos. 
ermd* ... All Souls' Day Dia dos Finados. 
er 15th* ... Proclamation of Braz- Proclamação da Re-

ilian Republic. publica Brasileira. 
Qr 8th ... Immaculate Concep- Cmsceiçiio de Nossa 

tion Senhora. 
er ~t ... Christmas Eve ... V espera de Natal. 
er 25th* . .• Christmas Day . . . Natal. 

ndays and on the days 
the Banks are closed, and 

[lg due on such days are 
>n the first working day 

)th March, 3oth October, 
rnber and 24th December, 
Jj, open for ali classes of 
mtil midday. Thereafter, 
:ction Department only 
en. 
1ebruary 14th banks will 
rnid-day. 
r~ining dates, the 

Dc!fart-.tent only will 

Los DOflliflgos y en las fecluJs 
marcadas cem un • los Ba3&05 
permmucen cerrados y las Letras que 
vencen diclws dias sem pagaderas el 
sipienle día luibil. 

:fEl 29 Marzo, 30 OciMbre, 1° 
N wiemlwe y 24 Diciemlwe, los Bancos 
abren P•a toda clase de fleCOCios 
luJsta el mêdio dia. Después de diclla 

l
lwra sólo queda abierlo el Negociado 
de Colwos. 
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t El 14 FebreYo los BaJICOs abren 
al medio dia. 

En las demás fecluls, s6lo per
manecerá abierlo el Negociado de 
Colwos. 

SPAIN 
ESPANA. 

The Anglo-South American Bank, Limited. 

BRANCHES. Sucursales. 
Bar celona, Bilbao, La Coru.õa, Madrid , Seville, 

Valencia, Vigo. 

OFFICIAL BANK HOLIDAYS. 
Fiestas Bancarias Oficiales. 

LOCAL NAME 
Nolllbre ,. la loclllidlld 1934 

January 1st 

February IIth 

April14th 

May 1st ... 

October 12th 

December 25th 

New Year's Day 

National Holiday 

National Holiday 

Labour Day 

. .. AiioNuew. 

Fiesta Nacional. 

Fiesta Nacional. 

. .. Fiesta del Trabajo. 

Discovery of America Fiesta de la Raza. 

Christmas . . . N avidad. 

NOTE.-The above are the dates 
of Official Holidays fixed by 
the Govemment. In add.ition, 
bowever, each town is authorised 
to fix tbree other dates for 
the observance of local holidays. 
Those which have been decided at 
time of publication are included in 
the following list, together with the 
dates of FORMER HOLIDAYS 
wbich will PROBABL Y be observed 
as half-holidays in certain localities. 

January 6th . . . Epiphany 
Foll holiday in Barcelona ; 

and Vigo. 

NOTA.-Las fiestas ofit;i4Jes 
fijadas por el Gobierno de la 
RejnUJlica, son las que arúeriormente 
se delallmJ. No obstame, cada tnfiJJÍ
cipalidad está alllorizada para fijar 
otras lt'es fecluJs para la &elelwad611 
de fiestas locales. Las que lsan sido 
ya fi&Qrdadas al publicarse este 
follelo, figurmJ comprendidas en la 
lista que sígue, juntamente cem las 
fecluJs de ANTIGUAS FIESTAS 
que PROBABLEMENTE C011-

tinuMáll obseroándose coJrW días 
senaifestwos en determinadas locali
dades. 

LOCAL NAME 
NOiflbre .,.,. loealidad 

.. • Adoración de los Reyes 
half-holiday in Bilbao, Valencia 

Fiesta completa en Barcelona; 
y Vigo. 

media jiestiJ en Bilbao, Valencia 

11 



NOTE.-All bills of excbange 
faUing due on a Bank Holiday are 
payable on the following working 
day. 

Should a Bank Holiday fall on a 
Snnday, the Monday following is a 
holiday, and when it falls on a 
Tuesday or Friday, the preceding 
Monday or following Saturday, 
respectively. is aJso a holiday, except 
in the case of nth November 
(.Armistice Day). On the occasion of 
Shrove Tuesday (13th Febrnary), 
Mid-Lent (8th March) and Good 
Friday (3oth March), and on days 
preceding holidays. the Banks close 
at niidday. 

NOTA .-Todas las letras deca...mo 
que veJUan e11 un dia de jies1a 
bancaria son PrJKadnas el sipienú 
dia laborable. 

Cuando una ftesta bancaria cae 
en Domingo, el LMnes sipieflle es 
dia feriado y cuando cae e11 Martes 
o Vienus, el LMnes anúritW o 
Sdbado sipienle, respectivarrtenü, es 
ta..unén dia de ftesta, a excepci611 del 
II de Noviemlwe (Dia del An~~isticio). 
Con motivo del Martes de Camaval 
(13 Febrwo). el dia de Carnaval 
Mi-Carlme (mediados de .CMaresma, 
8 MtWzo), VitJf'nes Santo (30 Mano) 
y víspwas de ftesta, los Bancos 
citJf'ran a media día. 

GERMANY 
ALEMANIA. 

Representative for Germany, Austria and Czecho-Slovakia, 
Representante pua Alemania, Austria y Clleco-Eslovaquia, 

W. Reinhard Friedlãnder, Kaufmannsbaus, Hamburg 36. 

1934 LOCAL NAME 
X oúre a la loallidtJd 

March 30th Good Friday ... Karfreitag. 

April2nd Easter Monday ... Osterjeierlag. 

May:roth Ascension Day ... Christi Himmeljahrl. 

May 21st ... Whit Monday ... Pfingstjeierlag. 

November 21st Church Holiday ... Busstag. 

December 25th Christmas Day . . • I. W eilmtu:hstag. 

December 26th Boxing Day ... . . • 2. w eilmachstag. 

The Banks usually close on the 
Saturdays preceding Easter Monday 
and Wbit Monday. 

Cwran los Bancos usualrrtenü el 
sdbado que precede Lunes de Pascua 
y Lunes de Perúecostls. 

I 
Las letras que venzan en domÍ"'fO o 

día jestiflo son pagadnas el sipienle 
dia Ülborable. 

Bills fa11ing due on a Snnday or 
holiday are payable on the following 
working day. 

lO 

CHILE 

Tbe Anglo-Soutb American Bank, Limited. 

BRANcHEs. Sucursales. 

Antofagasta, Concepción, Coquimbo, lquique, Magal 
Santiago, Valparaiso. 

LOCI.L NA 
N_.,.1111lalfl I9J4 

January :rst 
March 30th 
March 3:rst 
May 10th 

... New Year's Day ..• Ano N u ~--

Good Friday... • .• Viernes Santo. 
Holy Satnrday ... Sábado Santo. 
Ascension Day ... Ascensión d~ S 

May 2:rst .. . . . . Navy Day . . . . .. Diá de la M ar•; 
May 3:rst .. . Corpus Christi .•. Corpus Christi. 
june29th .. . 
June 30th* 
August 15th 

SS. Peter and Paul ... San Pedro y Stll 
Balance Day ..• Cierre de los .8' 
Assumption of Our Asunción de . 

Lady. Seiíora. 
September 18th } 
September :r9th 
September 2oth 

National Indepen- IndepenàertfiA 
dence. 

October 12th 
November 1st 
December 8th 

Discovery of America F iesta de la F 
All Saints' Day ... Todos los }11 
Immaculate Concep-- Inmact1Â I 

tion. 
December 25th Christmas Day ... Navúlad. 

NOTES.-Bills falling due on the 
above days are payable on the fi.rst 
working day after the holiday, and 
in case of non-payment on that day, 
they must be handed to a Notary 
Pnblic before noon on the followiDg 
day for protest. 

• On June 3oth the Banks are 
authorised to remain closed for the 
purpose of balancing, but as this day 
is not, therefore, a public holiday, 
tbe collection of bills has to be 
eflected as usual, the notaries' 
offices remaining open. 
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NOTA S.-Las letras 

las feci4s arriba men~pagaderas M 6l prim 
después d6J j~Jf'iào, }' tiH 

serpagflllasMesedía, sede 
a un Notario PNblico an 
del día sipieflle para su 

• El 30 de J-io los ~ 
autorizados a pennmcecer 
P•a efeclluw su balance, p 
éste día no es, f1lW tanto, 111 
príblica, 1lay que efectua; 
costuntbre el cobro de lw 
dando abierlas las Nolariiii/J, 



COLOMBIA 

he Aneto-South American Bank, Limited. 

BRANCHES. SUCtWsales. 
1uilla, Bogotá, Cartagena, Medellin, Santa Marta. 

LOCAL NAME 
N-me a 14l«<llidduu 

1st ... New Year's Day •.• Afio Nuevo. 
tth . . . Epiphany . . • Dia tk los Reyes. 
2nd ... Candlemas 

ena only. 
•.. Fiesta de la Candelaria 

Feriado solamente en Cariagena. 

l2th } Carnival 
I ,3th 

quilla and Santa Marta only. 

... Carnaval. 

' solamente en Ba"anquiUa y Santa M arla. 
14th ... Ash Wednesday ... Miércoles tk Ceniza. 

quilla and Santa Marta only. 
1 solamente en B~a11q14iUa y Santa M arla. 

th* ... (Legal Holiday) ... (Feriado Leglll). 
~na only. Feriado solamente m Cllrlllgeu. 

th .•• St. Joseph ... . .. San José. 

th ..• Maundy Thursday ... Jueves Santo. 
lh . . . Good Friday . . . V iemes Santo. 
st ... Holy Saturday ... Sábado Santo. 

... Labour Day ... Fiesta tk Trabajo. 
ing Medellín. Exceptuand<J M etktlín. 

... Ascension Day ... La Ascensión. 

.. . Corpus Christi . .. COTjlus Clwisti. 

4 Closing of Accounts ... Cierre de CuettttJS. -1-to } 

. . . SS. Peter and Paul . . . Santos Pedro y PablfJ. 
l ... Students' Holiday ... Fiesta tk los 

1 Jy. Feriado solamente en Bogotá. Estudiantes. 

lndependence Day .. . lndependencia 
Nacional. 

(Legal Holiday) •.. (Feriado Legal). 
na only. Feriado solamente en Cllrlag.eu. 

NOTE.-Bills falling due on a 
Sunday or a legal boliday are 
payable on the preceding business 
day. Refusal of payment must be 
proved at the latest on the second 
dayaftertheduedate, underprotest. 
Legal holidays and Sundays are not 
reckoned in this period. 

NOTA.-Las 161ras pe vema11 m 
Dommgo o ftula legal, será Pllt• 
deras el tmlerior dia lulbil. El 
protesto de 161ras por falta de PfltO 
deberd hacerse lo flUis tarde el sep111lo 
dia desprlls de su f!efl&i111ieftto. Las 
fteslas legales y los Dtmliwgos 110 

deberá if~Chrit-se m este perlotlo. 

FRANCE 
FRANCIA. 

PRINCIPAL CoRRESPONDENTS. c~esponsales Principales. 

Banque Transatlantique, Soe. Anon., 

17, Boulevard Haussman, Paris. 

1934 LOCAL NAME 
NDMbu•k~ 

January 1st ... New Year's Day . .. jour tk l'an. 

April2nd . . . Easter Monday . .. Lundi de Pâques. 

May mth . . . Ascension Day . .• Ascension. 

May 21st ... . .. Whit Monday ... Lundi de Pentecôte. 

July 14th . . . National Holiday . • . F éte N ationale. 

August 15th . .. Assumption ... . . . A:ssomption. 

November 1st ... Ali Saints .. . T oussainl. 

December 24th 
} Christmas ... Noil. December 25th 

December 31st ... New Year's Eve . .. V eiUe du Jour de l'an. 
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If New Year's Day, Boxing Day, 
or St. Patrick's Day falls on a 
Sunday, the Bank Holiday is 
observed on the day following 
(2nd January, 27th December or 
18th March, respectively). 

lf. for any special reason, two 
Bank Holidays are appointed by 
Royal Proclamation for, say, a 
Wednesday and Thnrsday, bills 
maturing Wednesday are invariably 
made payable Tuesday, and those 
dne on Thnrsday payable Friday, 
in this way equalising, as far as 
possible, the relative advantage (or 
disadvantage) between debtor and 
creditor, and the daily work thrown 
on the Banks. 

Si el dia de rio nuevo, "Boxiflg 
Day" 6 dia de Sax Patricio cae 
en domiflgo, la ftesla Bat~caria se 
celelwa el dia siguienle (2 de Eflel'o, 
27 de Diciemlwe 6 18 de Marzo, 
respeáivameflle) . 

Si por cualqxier razdft especial se 
declaran por Real Decreto dos ftestas 
Bmtcarias cotr10, por ejmcplo, en un 
nriér~ y jueves, las letras que 
venzan en rraibroles, se pagaráfl 
invariablencenle el Marles _v las que 
venzan el jueves, el vienles, igualando 
lo más posible en esla forma, la 
relativa ventaja (6 desvewtaja) entre el 
deudor y acreetlor y el lf'abajo diario 
que recae sobre los Bat~cos. 

BELGIUM 
BÉLGICA. 

PRINCIPAL CoRRESPONDENTS. 

C~espons.les Principales. 

Société Belge de Banque, S.A., Antwerp. 

LOCAL NAKE 
N,._.,.,.~ 1934 

January 1st 
Apri12nd 
May 10th 
May 21st .. . 
july 21St .. . 

New Y ear's Day 
Easter Monday 
Ascension Day 
Whit Monday 
National Holiday 

... ]our de l'An. 

.. . Lundi de P4ques. 
Ascmsion. 

... Lundi de Pmtecôte. 

. . . F éte N ationale. 

August 15th 
November 1st 
~ovember 11th 
December 25th 

.. . Assumption ... 

. .. All Sa.ints 

.. . Armistice Day 
Christmas Day 
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... Assomption. 

... Toussaifll. 

... ]ow de l'Am~islice. 

... Noet. 

LOCAL NAliU! 
N-""1111111~ 

July 29th ... Santa Marta ... Santa Maria. 
Santa Marta only. Feriado solamente en Santa 

Angust 7th Battle of Boyacá ... Batalla de Boy 
Angust 15th Assumption of Our Asunción de . 

Lady. Sriúwa. 

Angust 16th San Roque . . . San Roque. 
Barranquilla only. Feriado solamente en B~m 

October 12th Discovery of America Día de la ~ 

October 28th* ... (Legal Holiday) ... (Feriado Legf( 
Cartagena only. Feritlllo solamente en ~ 

November 1St ... All Saints' Day Todos los s::l 
November 11th ... Cartagena Indepen- lndep~ 

dence. Cllrlagena. 
Barranquilla and Cartagena only. 
Feriado solamente en Ba"anquilla y Cartagena. 

November 12th } Cartagena lndepen- Independencitl. 
November 13th dence. Cllrlagma. 

Cartagena only. Feriado solamente en C• 
December 8th Immaculate Concep- lnmac;ulada ( 

tion. ción. 
December gth* ... (Legal Holiday) ... (Feriado ~II:D. 

Cartagena only. FeriMo solamente en Cllí' 
December 25th ... Christmas Day ... N avidad. 

December 27tht} . · r.-.. December 29tht Closmg of Accounts ... Cserre de ~ 

Bills maturing on public as 
distinct from legal holidays are 
payable on the following business 
day. 

As a mie, holidays falling on a 
Sunday are observed on that day, 
and are not postponed. 

t By resolntion of the Banking 
Superintendent, banks in Colombia 
are authorised to close at the eiul 
of June and December for balancing 
purposes, but bills falling due on 
those days are, nevertheless, at
tended to as on onlinary business 
days. 

• On legal holidays banks are 
open, but notarial offices are closed 
and protest cannot be effected. 

t Snbject to variation. 

Las Lelf'as que vexua a 
ftesta fi'Ab&a, que debe Msli 
la ftesta legal, serdn pag, 
sigwienle dia Mbil. 

E• g-al. los dias 11# fu 
caew en DOMÜigo se observ1111 e 
dla y tJO se posfxnlen. 

t S6fflm resolwci6fl #IrE 
le1ldeflcia Btmearia, los Ba 
Colorrtbit.J eslán GUtorizatlos 
al ftflal de J-.io y Dicimc1. 
ejecltuJtf' el Blllance ; pero la 
qJU VeftZafl eJI dic/w$ dJ 
atendidas cotr10 en los dias M 

• Los dias ü ftesla legallot 
P- abierlos pero las 
notariales cierrafl 1 fiO 
ejecltuJtf'se protestos. 

t Sxjeto a variacidlt. 



ECUADOR 
be Anglo-South American Bank, Limited. 

rst 
~th 
[)th 
rst 

h 

toth 

~~ 
10th 
12th 
er 2nd 
er 3Td 

BRANca. Sucursal. 
Guayaquil. 

LOCAL NAME 
Nolllbrtlm la localidwl 

New Year's Day Afio Nueuo. 
Maundy Thursday ... ]ueoes Santo. 
Good Friday Viernes Santo. 
Holy Saturday Sábado Santo. 
Labour Day Día del Trabajo. 
Battle of Pichincha... Batalla del Pichincha. 
Birthday of Simón N acimiento de Simón 

Bolivar. Bolivar. 
Ecuador lndepen- Independencia del 

dence Day. Ecuador. 

} 
Independence of Indeptmdencia de 

Guayaquil. Guayaquil. 

Discovery of America Día de la Raza. 
Ali Souls' Day . . . Día de los M uerlos. 
Independence of Independencia de 

Cuenca. Cuenca. 
Christmas Day . . . N avidad. 

::-Bílis maturing on any of 
dates ax-. ~yable on the 

'1Võt\iJlg day. 

NOTA .-Lelras ctm vencimiento 
en cualquilwa u la& fecllas f.lf'riba 
citadas ser4• pagtlllwas aJ día 
lalxwable sipieftle. 

GUATEMALA 
:be ~lo-South Amer ican Bank, Limited . 

BRANca. Sucursal. 
iuatemala City. CIUDAD DE GUATEMALA. 

1st New Y ear's Day 
6th Epiphany 

. 12th } Camival 
I l:Jth 
~th St. Joseph 

LOCAL NAME 
Nolllbre"" IA localidad 

Afio Nuevo. 
Día de los Reyes. 

Carnaval. 

San]osé. 

IRISH FREE ST A TE 
ESTADO LIBRE DE IRLANDA. 

1934 
January 1st 
March 1j7th .. . 
.March 30th .. . 
April2nd 
May 21St 
August 6th 
December 25th 
December 26th 

Nalllbre .,. /11 loadidall 

New Year's Day. 
St. Patrick's Day. 
Good Friday . 
Easter Monday. 
Whit Monday. 
Bank Holiday. 
Christmas Day. 
BoxingDay. 

~OTES re GREAT BRITAIN AND IRELAND. 

Notas respecto a Gran Bretaiia e Irlanda. 

In general, when the last, or 
third, day of grace of a bill payable 
in the United Kingdom (including 
Northern Ireland) or in the Irish 
Free State, falls on a Sunday, Good 
Friday, Christmas Day, or a day 
appointed by Royal Proclamation 
as a religious holiday (public fast or 
thanksgiving). the bill matures on 
the preceding business day. 

If the last day of grace falls on any 
other Bank Holiday, the bill is 
payable on the succeeding business 
day. This also applies to a bill for 
which the 1ast day of grace falls on 
a Sunday when the second day of 
grace is a Bank Holiday, e.g .• when 
26th December (Boxing Day) is a 
Saturday and the bill matures on the 
27th December (Sunday), the bill is 
payable on the 28th December 
(Monday). 

When Boxing Day falls on a 
Saturday, the day preceding being 
Christmas Day and that following a 
Sunday, bills maturing on the 26th 
December are payable on the 28th 
December, so that 24th and 25th 
December maturities are payable 
on the 24th, while 26th, 27th and 
28th maturities are payable on 
the 28th. 
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Gemralmente, cuando el último 
6 tereM día u gracia u una letra 
pagadera en el Reiao UaidoJ(jnclu
yendo el fiOrle u Irlaflda) en ei 
Estado lilwe u I rlaxda cae ex do
mingo, Viemes Sa11to, Navidad, 6 
~ día que por Real Decreto 
haya sido proclamado fiesta religiosa 
(dia de aytlfiO 6 de acci611 de gracias) 
la letra vence el díalaborable f.lflterior. 

Si el último día u gracia cayera en 
cualquier otra fiesla Bf.ltiCf.lria, la letra 
es pagadera el díalalxwable siguiente. 
Esto se refiere también a lelras cuyo 
último día u gracia caiga en do
mingo siefldo el segufldo día de gracia 
una fiesta Bf.111Cf.1ria, por ejemplo : 
cuf.lfldo el 26 u Diciemlwe (" Bosiag 
Day ") es un sdbado y la letra flefiU 
el27 u Diciembre (domingo) el efeçto 
es pagadero _el28 u Diciembre (INaes) 

Cuaxdo "Boxiag Day" cae en 
Stlbado, siefldo el día f.lfllerior N afli
dad y el sipiente Domingo, las 
letras que venzan el26 de Diciembre se 
hace11 efectivas el 28 u Diciembre, 
u fortJUJ que toda letra que veau el 
24 o 25 u Diciembre se paga el dia 
Z4 y las que vencen el 26, 27 o 28, 
el día28. 



SCOTLAND 
ESCOCIA. 

1934 
January 1st •.• 

March 30th ... 

May7th 

August 6th ... 

December 25th 

In Scotland, there are usually 
about four days tbroughout the year 
(varying in each locality) when 
offices are open from 9 to I I a.m. 
only, on the occasion of local 
Trades Holidays in the Spring, 
Midsummer and late Autumn. 

N~ •• 14 louili444. 

New Year. 

Good Friday. 

Bank Holiday. 

Bank Holiday. 

Christmas Day. 

Ex gerural, todos los aiios IJay m 
EsrocúJ alredNlor fk cuatro dlas 
(variaR segtht la localidad) m los 
cualu las oficinas pernumecm abin
tas solamerúe fk 9 a 11 fk la maiiana 
con motivo fk las jiestas i11dusJriales 
fk la localidad m la Primavera, a 
mediados fk V erano y a ji11es fk 
Otoiio. 

NORTHERN IRELAND 
NORTE DE IRLANDA. 

1934 
March 17th .. . 

March 30th .. . 

Apri12nd 

May 21st 

July 12th 

August 6th ... 

December 25th 

December 26th 

6 

NOIIIIJu .,. hJ l«<llidad 

St. Patrick's Day. 

Good Friday. 

Easter Monday. 

Whit Monday. 

Bank Holiday. 

Bank Holiday. 

Christmas Day. 

BoxingDay. 

9 

March 29th 
March 30th 
March 31st 
May 10th .. . 
May 31st .. . 
June 29th 
June 30th 

July 4th ... 

LOCAL NJ 
N ...... •l<alo 

Maundy Thursday ..• ]u.eves Santo. 
Good Friday... . .• Viernes Sant< 
Holy Saturday . . . Sábado de Gk 

... Ascension Day ... Ascensión tlel 

. . . Corpus Christi . . . Corpus chri• 

. .. SS. Peter and Paul ... SanPedroyS. 
Anniversary of 1871 Aniverslll'io 

Revolution. Revoluciófa 
U.S.A. Independence Independmcí4 

Day. Eslados u, 
July 14th Fali of the Bastille .•. La Caidadela 
August 13th to } Assumption of Our ASU11CiófJ de 
August 15th Lady. sen;;,.~. I 
September 15th ... Independence Day ... Indep~ 

Naciooal. 
October 12th . .. Discovery of America Día de la Rtu 
November 1st Ali Saints' Day ... Todos los Sa11 
December 8th ... Immaculate Concep- lnmaculaáa 

tion. Cofl 
December 25th . . . Christmas . . . N avidaá. 
December 31st ... Bank Holiday ... Feriado Bane. 

The banks close at 11 a.m. on 
Saturdays. 

Bills maturing on any of the 
above dates are payable on the 
following business day. 

NICARAGUA 
The Anglo-South American Bank, Limited 

1934 
January 1St 
January6th 
March 25th to 
April 1st ... 

BRANca. Sucursal. 
Managua. 

. .. New Y ear's Day 

... Epiphany 

} HolyWeek ... 

27 

LOCAL NA!o N_.. .. ,.,_ 
. . . A no N 118'1J0. 

•.• Dia de w"S'R~ 

. . • Semana Sanü 



:h 
:h 

14th 
xsth 

:th 
xst 
28th 
8th 

LOCAL NAME 
Ntwllbre ,.. U. lot:4lidad 

. .. Peace Day . .. Día de la Paz • 

... Ascension Day ... Ascensión del Seiior. 
Corpus Christi ... Corpus Christi. 
United States lnde- Independencia de los 

pendence Day. Estados Unidos. 
The Fall of the Bastille La Caida de la 

BastiUa. 
Local Holiday . . . Santo Domingo. 

.... Assumption of Our Asunción de Nuestra 
~ Lady. Seiiora. 

Battle of San Jacinto BatalladeSan]acinto. 
Central American Independencia de 

Independence. Centro América. 
Discovery of America Día de la Raza. 
Ali Saints' Day ... Todos los Santos. 
Peace Day . .. . . . Día de la Paz. 
Immaculate Concep- La I nmaculada 

tion. Concepcüm. 
Christmas . . . N avidad. 

Bills ~g due on a 
».yable on the following 

NOTA .-l..IIS leWIIS de caMbio qru 
venzan et1 dias festivos so• ptlgader45 
ai siguiewú dia luibil. 

PERU 

~ Anglo-South American Bank, Limited. 
BRANCH. Sucursal. 

Lima. 

New Year's Day 
Epiphany 

LOCAL NAME 
Ntwllbre ,.. U.loadillad 

Ano Nuevo. 
Día de los Reyes. 
• 

Camival C~WN~Val. 

St. j oseph ... San José. 
Maundy Thursday ... ]ueves Santo. 
Good Friday ... Viemes Santo. 
Ascension Day ... Ascensión del Seiior. 
Corpus Christi ... Corpus Christi. 
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ENGLAND 
INGLATERRA. 

The Anglo-South American Bank, Limited. 
HEAD ÜFFICE Casa Matriz 

117, Old Broad Street, London, E.C.2. 

Bradford : fi9, MARKET STREET. 

Manchester : 19, SPRING GARDENS. 

AFFILIATED I NSTITUTION. 
I nstitución afiliada. 

British Bank of South America, Limited. 
HEAD ÜFFICE Casa Matriz 

117, Old Broad Street, London, E.C. 2. 

1934 

March 30th ... 

April2nd 

May 21st 

August 6th ... 

December 25th 

December 26th 

In Bradford there is an annual 
holiday week for the wool operatives 
known as " BOWLING TIDE," in 
addition to thedates specüied above. 
In 1934 it is anticipated that the 
week will commence on Sunday, 
August 12th. During that week, 
banks close at 12 noon each day, 
factories and mills, generally 
spea.king, close for the week ; and 
many shops for two or three com
plete days. 

In Manchester there are generally 
half-holidays on January 1st and on 
the Wednesday, Thursday, Friday, 
and Saturday in Whit Week, 
banks closing at I 1 a.m. 

5 

Good Friday. 

Easter Monday. 

Whit Monday. 

Bank Holiday. 

Christmas Day. 

BoxingDay. 

Aparle de las fieslas arriba ixtli&&
tlas existe et1 Bradjord anualmetlle 
una semana jeslifla desliflllda a los 
operarios et1 los lelares COfiOCitla bajo 
el Mmlwe de "BOWLING TIDE." 
Se tJfllicipa qru 4HI 1934 la semana 
empezará el Domingo, 12 de AgoskJ. 
Durante esa semana los banros 
cierran a las 12 de cada dia, las 
ftlbri&IIS y lelares g-almeflle 
cierran loda la semana y muchas 
tietltlas durante dos 6 Ires dias 
complelos. 

Ea Mancltester get~eralmewú se 
ltau media ftesta el 1° de E-o y el 
milrcoles, jtuves, viemes y sábado 
de Pascua de Pertterostés y los banros 
cierran a las n de la mmtana. 



LOCAL NAIIE 
NDIIIbn a 141Dtali4111l 

. . . Anniversary of the Aniversario de la 
Absolute lndepen- Independencia Ab
dence of Central soluta de Centro 
America. America . 

... General Barrios Day Aniversario del Gen
eral Barrios. 

~r 15th ... National Indepen- Dia de la Indepen-
dence Day. dencia Nacional. 

:2th ... Discovety of America Fiesta de la Raza. 
r 1st ... Ali Saints' Day ..• Todos los Sanros. 
~ ... Anniversary of First Aniversario del 
10ft. lndependence. primer grito de 

IJ3 , . 
~ d 

r 

Indepenàencia. 
... Christmas Day ... Navidad. 

dition, and al
. holiday, the 

for the whole 
March 26th to 
also customary 

w days at the 
August during 

Feasts. 
on any of the 
payable on the 
day. 

NOTA S.-A•• cualldo no es 
jiesta ojieial, los bmteos también 
suelen ~ cerrados toda la 
Sema- de Pasi6rt, o sea del 26 al 
31 de Marzo. TGfllbiht Aay cos
tutllbre de cerrar 11110s dias al 
principio de Agosto dwra'llle las 
Fieslas Palro'ltales de cada localidatl. 

Las letras que vemm e11 Cllal
qt4ina de dicllas fecllas sO'It pagaderas 
el sipie'ltk dia lldbil. 

URUGUAY 

} :u~:'sDay 

} HolyWeek 

Labour Day ... 

LOCAL NAIIE 
NDIIIbn al4'-li4al 

... AnoNuevo. 

... Carnaval. 

... Semana de Turismo. 

. .• Dia de los Trabaja
imes. 

h ... National Independencia 
Independence. Nacional. 

25th ... Christmas Day ... Dia de la Família. 

Bills Jalling doe on any 
holida.ys are payable 

·i ng business day. 
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NOTA .-Lelras CO'It vemifflierrlo 
e'lt cualquiera de las fecllas arriba 
ciladas SO'It pagaderas el dia posterior 
imnedialo fJfU tto jwre fniado. 

BANK H O LIDA YS 
DURING 1934 

FIESTAS BANCARIAS DURANTE 1934 

The following is a complete 
list of Bank Holidays in the 
countries where the Anglo
South American Bank, Ltd., 
and its Associated Institutions 
are established. These notes 
have been supplied by Branches 
and Correspondents in the 
places mentioned, and include 
remarks as to maturities of 
bills of exchange falling due 
upon such Holidays. 

In many of the countries 
mentioned in this booklet, how
ever, there at present exist 
oflicial foreign exchange control 
and other restrictions which 
may from time to time directly 
affect the liquidation of bills of 
exchange. 

Whilst every effort has been 
made to ensure that the infor
mation given is correct, no 
responsibility is assumed for 
the accuracy thereof. 

La siguimte es una lista 
completa de las ftestas Bancarias 
en los paises donde el Anglo
South American Bank Limited 
y sus Instuuâones Asociadas 
están establecidos. Estas notas 
han sido suministradas por 
Sucursales y Corresponsales en 
los sitios indicados y contienen 
datos respecto a vencimiento de 
letras de cambio que ven.afn en 
tales dias festivos. 

En la actualidad existen en 

muchos de los países que se citan 

en este foUeto un control oficial 

de cambias internacionales y 
otras restricciones que pueden 

ajectar directamente de vez en 
cuando la liquidacidn de efectos 

de cambio. 

A unque se ha procurado que 
la injormación dada sea cor
recta, no asumimos responsa
bilidad alguna respecto a su 
exadituà. 

Pablished by 
SECRETARY'S DEPARTKENT, ANGLo-SoUTH AliERICAN BANK, I.JNITBD, 

117, Old Broad Street, E.C. 2. 

IALL RIGHTS RESERVED.I 
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THE 

ANGLO-SOUTH AMERICAN BANK 
LIMITED 

AFFILIATED INSTITUTION : Institución Afiliada: 

The British Bank of South America, Limited. 

AUXILIARY: Auxiliar: 

An~lo-South American Trust Company, New York. 

INDEX. n:DICE. 

EUROPE. Ewropa. 
Page. 

Brazil (CollliJIIIell) 
Brasil (Cmtti.-ci6tl) 

Page 
Pdgiwa. 

Pdgiwa. 

Belgium 
Bilgica 

F rance 
Frtll![cia 

Germany 
Alemtmia •• 

8 
8 

9 
9 

IO 
lO 

Great Britain & Ireland .• s. 6, 1 
Gt-tm Bretmta e Irltmda •• s. 6, 1 

Spain 
Espãa 

LATIN AMERICA. 
A fllirica Latina. 

Argentina 

Brazil 
Brasil 

State of Bahia •. 
Estado de Ballia 

State of Pernambuco .• 
Estado de Pensambuco . • 

State of Rio Grande do 
Sul •• 

Estado de Rio Gt-mcde diJ 
Sul •• 

11 
II 

IS 

17 
17 

18 
18 

19 
19 

20 

20 

4 

State of São Paulo 
Estado de Síio Paulo 

Rio de Janeiro (Federal 
District) 

DWrilo Federal de Rio 
de ]tmeiro 

Chile 

Colombia •. 

Ecuador .. 
Guatemala 

Nicaragua 

Peru 

Salvador .. 
Uruguay 

Venezuela 

NORTH AMERICA . 
Américt~ del Norte. 

United States of America 
Estados UJJidiJs de Amirica 

20 
20 

22 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 
32 

June 29th 
July 28th to 
July 30th 
August rsth 

LOCAL NAl 
N~r••laloc 

SS. Peter and Paul ... StmPed1'oyS~ 

{ 
lndependence A nivel'sario til. 

Anniversary. [fl/lepf'J. 
. . . Assumption of Our La Asun&ión c 

Lady. Nuesb"..,i 
August 3oth . . . St. Rose of Lima . . . Santa Rosa "1 
September 24th ... Our Lady of Mercy ... Nuesh'a S eiúm 

lasM 
. .. Discovery of America Fiesta de la R. 
. . . Ali Saints' Day .. . Todos los S~ 
... National Holiday ... Fiesta NIICWII4 
... l mmaculate Concep- La In~ 

October I2th 
November rst 
November 27th 
December 8th 

tion. Con 
December 25th ... Christmas Day .•. Navidad. 

NOTE.-Bills falling due on a 
holiday are payable on the following 
business day. 

On 15th February, 1932, Law 
7484 re-established the original tenn 
of eigbt days in wbich to take out 
protest and under date of 29th 
February the Association of Lima 
Banks agreed to make it a genenl 
rule to protest on the eighth day 
without limiting in any way their 
rigbt to protest at any time during 
the legal period, sbould special 
circumstancl'S so dictate. 

NOTA .-Ltu letras de ca 
vencimieftto ett dia festivo 
el sigtlieftle dia laborable. 

Coa jeclta del 15 de Felm 
Ley No. 7484 nslableció ~ 
primitiflo de ocJw dias ett q 
ser jwolesJIJdll.s las letras. 
F«wero la Asociacidfl de lo 
de Lima accwdtwtm establ. 
regia g-al mediaxte la 
fwoleslo se .jectNará ett el o 
siJJ limitar de este modo su 
de protestar m todo ffiOffleftl• 
el período legal si asi lo e 
circwnstaftcias espuiales. 

SALVADOR 

The .Anglo-South American Bank, Limited. 

I934 
January rst 
February rst 
March rsth 
March 29th 
March 30th 
April r4th 
May JTd ... 
June zznd 

BRANcH. Sucursal. 
San Salvador. 

LOCAL NAM 
Nombr."" 1414caJ 

... Bank Hollday Fiesl4 Bancar: 

.. . Mothers' Day .. • Día de la M a4 

.. . Morazan Day .. . Dia de M oraz 

... Maundy Thursday ... ]ueoes Santo. 

... Good Friday ... Viernes Santo. 

.. . Panamerican Day .. . Dia Panamel'í 

.. . Tree Day .. . Día de los A1 

... Teachers' Day ... Dia del Maest. 



JNITED STATES OF 
AMERICA 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

AUXILIARY. 

~o-South American Trust Company 
orated under the Iaws of the State of New York). 

55, Cedar Street, New York. 

Auxiliar. 
outh American Trust Company 

, según las Leyes del ESÜJd() de Nueva York), 
55. Cedar Streel, Nueva York. 

ra 
~eia. STATE OF NEW YORK. 

Estado de Nueva York. 
nor. 

ISt 

;J
I2th 
22Dd 

.•. 
. y ... 
JiemOOr yd 
tober :12th 
vember 6tht 
vember2gth 
::ember25th 

l1lring on holidays and 
fS (which are ali half
ue peyable on the 
>nsiness day. 
elections are held annu
gh the principal State 
e chosen biennially. 
ai election day is a legal 
banking pmposes. 

NtMimt M lll l«<llidtld 

New Year's Day. 
Lincoln's Birthday. 
Washington's Birthday. 
Memorial Day . 
Independence Day . 
LabourDay. 
Columbus Day. 
Election Day. 
Thanksgiving Day. 
Christmas Day. 

IAs ldras lJ* wtvan 6ft dias 
feslívos y los sábados (pe sem lodos 
rrudio festivos) sem pagadna.s el dia 
sipU.. laborable. 

t I.As~g-alusecelelw
a'"'almeflle. IJUfUJ1UI los oficiales 
priffCipales de Estado se elig61J 
bieaalmeflle. Cada dia de eleuiotlu 
c-aJu se COfiSidera /JIII'a los efedos 
bancarios coww ftesttJ legal. 
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THE 
ANGLO-SOUTH AMERICAN BANK 

LIMITED 
H~ad Offic~ : Casa Matriz : 

117, OLD BROA O STREET, LONDON, E.C. 2. 

Th~ plaas at which th~ Branches I En ~I mapa qu~ acompaiia s~ indicao 
of th~ Bank and its Associakd los puntos en los cuales se hallan 
Institutions are situatro ar~ shown ~stabl~cidas sucursales ~I Banco y 

in th~ accompanying map. sus lnstituciones afiliadas 

PEIIP4AYBUCO 

BAHIA 

SANTIAGO ------#ik i C ONCEPCION 

IM~ ... 
2 

VENEZUELA 

The Ane lo-South American Bank, Limite 

1934 

January Ist 

January 6th 

February 13th 

March 19th 

March 29th 

March 3oth 

April 19th 

May roth ... 

May 31st ... 

June 29th 

July 5th ... 

July 24th ... 

August 15th 

October 12th 

November Ist 

December 8th 

December 25th 

BRANCH. SucurSIIl. 

Caracas. 

New Y ear's Day 

Epiphany 

Carnival 

St. Joseph 

LOCAL !> .~ 
N-mdlll • 

Ano Nuevo. 

Día de los l?~ 

CtmiiJNl. 

San]osé. 

Maund:y Thursday ... ]ueves Semto.. 

Good Friday . .. V iernes Smeá 

Anniversary of First Aniversario 
Indepen~. I niJefo. 

Ascension Day La Ascenstdn 

Corpus Christi Carf*s Christ 

SS. Peter and Paul ... San PedroyS• 

Venezuelan lndepen- I ndejleflllencü 
dence. ~ 

Bolivar's Birthday ... N atal' • '41 
L . 

Assumption of Our Asuncüll ik 
Lady. Seiiora. 

Discovery of America Día de la L. 

Ali Saints' Day ... Todos los Sa; 

lmmaculate Concep- La I n1IUICUlaA 
tion. Cm 

Christmas Day ••• Navid«d. 

NOTE.-Bills falling due on a 
holiday are payable on the following 
business day. 

NOTA .-LelrtliS c<m v• 
e11 día jesliflo s<m /'agadel 
laborable sipiente. 

JI 
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BANK HOLIDAYS 
DURING 1934 

Fiestas Bancarias durante 1934 

The 
Anglo ... South American Bank 

Limited 
Head Office: Old Broad Street. London, E.C.l 



MEMORANDUf1 

The British Bank of South America, Limited 1: Illm ~nr 
(FILIADO AO THE ANGLO SOUTH AMERICAN BANK, LTD.) 

.....P v r ·ttr t' r • ... 
CAIXA DO CORREIO N. 324 

T elephone : 23-2120 

Ru" d" Alf15nd~g" ns. 23, 25 e 27 ~ Rul5 Bu~nos Air~s, 22 

Rio de Janeiro, --·-.de. de 19 . 
TTP. M&RCANTIL.·RJI 

Pelo presente communicamos-lhe que os titulos abaixo mencionados 
i d a. f pagoa t 1 li i t lnatrucqOea i b i d d a n a n o oram accelto& mo vo porque so c amos suas providencial com a ma or rev a e 

possivel. 

B/R ll_Importanc.:a [ Sacados lf Sacadores I Vencimento 

----~ -- ~- jl --
t 

Mod. B/B. • 17 • D 



MEMORANDUM 

The Britlsh Bank of South America, Llmited. 111m. Snr. 

Filiado ao The An& South Amerlcan Bank, Ltd. 
mr a :-.,..,,., . ..._..~· . 

CAIXA DO CORREIO N. 32 T abelli~o de Protestos 
TELEPHONES: 4- 6293, 4- 6294 e 4- 6295 

Rua da Alfandega ns, 23 a 27 e Rua Buenos Aires, 22 

Rio de Janeiro, 

Duplicata 

NESTA 
o ••u·•-•••••••••••••-·-....,...,..•••••.-.•-•••.._ .. n,.. ••••• , ••••••• ··· ··· 

I 

1 .......... . 

Annexamos saque -N.o ..... _ .... ... -.... de .. . _ ....... - ........ _ ..... 

IIOD. 0, O. 11 

promissoria 

que pedimos a V. s. protestar .... 

por falta de acceite. 
pagamento . 

"" ""' -·---· -·-----•-•-•••-•-• ••--....... ••-·---•n•,..•----•• 



Illmo Snr 

MODELO a. C:. • 11 

' THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA, LIMITE -r.-----........ ~~ 

" 
" 
" 

(Filiado 10 Tht Anllo 8olltll Afa1riC111 Bank. Ll•ltlt) I 
n 

CAIXA 00 CORRE'l~-4~~ 
Telephone: <J.6293 

Rua da Alfandega Na. 23 a 27 
• 

Rua Buenos Aires N.0 22 

MEMORANDUM 

Rio de Janeiro, de de 193 

de Rs $ cJ .. 

" de n $ ... .. " 

" de " $ " 
" de n $ 

" 
Levamos ao conhecimento de V . . S . .. que o titulo acima não fo 

passando a figurar em nJlivros com a annotação ''irregular''. 

Rogamos suas instrucções. 

De V. S. 
Attos. Amos. Obras . 

.pago 

Tbe British Bank of South America, Ltd. 

Contador 
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14 Abril 
SSBF. 

1-511/37-3.911/37. 

sr. D1rector do Br1t1sh Bank ot south Amer1ca,L~ted 

RUa da Altandega ns • 23/2? 

D1str1ctp FJdtra1 

Pelo presente, levo ao vosso conhec~ento oue 
• se acha neste conselho uma reclamaçao rormula4a por Theo .. 

cr1 to 't'e1xe1ra de ''1randa e sol1c1 to vossns prov14enc1as 

at1 1 de nue, a raspei to do aasturmto, seju encaminhadas 
,., 

a esta Secretaria as neceasar1BS 1ntormac;oea • 

• SaUdaçoea attenc1oavs 
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MINIST~RIO CO TRABALHO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
. 
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Exao. 5r. Presidente do Conselho Naci 

, 

Diz THE BRITISH BANK OF SOUTH jMERICA LIMITED, em liquida

cão, com eacriptorio, para ultimar a sua liquidaqão, no 2° andar 

da rua da jltandega ns.29/35, e anteriormente estabelecido no pre

dio de sua propriedad~ ' rua da Ãlfandega ns.23/27, o qual se acha 

fechado e vae ser vendido, que toi notificado para se detander, pe

rante este egregio Conselho, no processo n. 3.912 de 1937, pelo ar
tioio n.l.526 de 1937, recebido no dia 22 do mez proximo passado, 

e que se passa a transcrever: 

Sr.Director do British Bank ot South ~erica 

L1m1 tad. 

Rua da ~tandega ns.23/17 

Districto Federal 

Pelo presente, levo ao vosso conhecimento que 

se acha neste Conselho uma reclamaqão tor.mulada por 

Theocrito Teixeira de Miranda e solicito vossas provi

denotas atim de que, a respeito do assumpto, sejam en

caminhadas a esta Secretaria as neoessariaa informa-
... qoes. 

SaudaqÕea attenoiosas. 

Oswaldo Soares 

Direotor Geral da Secretaria. 
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' , 
O funccionario reclamante sabe, melhor ão que ninguem, que 

foi dispensado pelos liquidantes do supplioante, porque o suppl1-

cante é uma sociedade anonyma dissolvida, nos ultimos termos da 

sua 11quidaqão, j' estando fechados, j' estando extinctos, de di

reito e de facto, todos os seus estabelecimentos no Brasil. 

jli,s, isto mesmo se verifica do tear da carta pela qual 

foram dispensados os serviqos do reclamante, a qual elle juntou a 

fl. 13, e que se nassa a transcrever: 

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1937 

Jmigo e Senhor: 

Devido A circumstancia de ter entrado em liqui

dação o Britiah Bank of South Jmerica Limited, vemo

nos na contingencia de ir dispensando os seus funccio

narios de accordo com as necessidades da mesma liqui-

- -daqao, e, nestas condiqoes, lanentamos ser obrigados 

a dispensar os vossos serv1qos nesta data, autorisan

do-vos a receber na nossa caixa, além do vosso ordena

do vencido atd a presente data, mais um mez, e mais a 

indemnisaqão de 7:800$000 a que tendes direito, nos 

termos da lei n. 62 de 5 de junho de 1935. 

Somos, com estima e consideraqão. ff 

~ liquidação do supplicante é um facto publico e notorio. 

Tbdavia, o supplicante junta, como doc. n.l, a competente certidão 

do Departamento Nacional da Industria e Oammercio, que a prova, con

cebida nos seguintes termos: 

DEPÃRT.AMENTO NAOION.AL D~ INDUSTRIÃ R OOMMEROIO 
• 

OERTIDlO 

Bm cumprimento ao despacho exarado no requeri-
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manto de 26 de abril do corrente enno, pelo Sr. Direo

tor da la. Secção deste Departamento, CERTIFICO que 

The British Bank ot South ~arica Limited arohivou 

nesta Repartiqão, em 9 setembro e 2 outubxo 1936, sob 

na. 12.779 e 12.812 os documentos referentes á assem

bl6a seral extraordinaria, realisada em Londres, a 13 

de agosto do anno de 1936, na Qual foi deliberada a 

sua liquidaoão, e procuraq ão do liquidante, nomeando 

seus representantes no Brasil. 

CERTIFICO mais que dos indioes desta Reparti

qão não constam, até a presente data, qqaesqu6r docu

mentos referentes ã incorporação do referido Banco 

pelo Bank ot London and South .Ame ri c a Limi ted. 

E eu, Luiz .lugusto .Alves Feitosa, otficial ad

miniatrativo, classe I deste Departamento, passei a 

presente certidão. 

Rio de Janeiro, 28 de abril de 1937. 

Luiz .luguato ~ves Feitosa. 

Dada a liquidação do supplicante e o consequente fechamento 

dos seus estabelecimentos, estA extincto o direito de etfectividade 

(estabilidade) invocado pelo reclamante, qu6r ex-vi do art.l5 do 

decreto-lei n.24.615 de 8 de Julho de 1934, que o creou, qu6r ex-vi 

do art.92 do decreto-regulamento n. 54 de 12 de setembro de 1934. 

Eis a letra dos dois artisoa: 

J.rt.lt5. J.D empregado em banco ou casa banca-
... ria, a partir da data da pub~icaqao do presente decre-

to, 4 assegurado o direito de ettectividade~ desde 

que conte dois ou maia annos de serTiqo prestados ao 

mesmo estabelecimento, e salvo em caso de tallenoia 

ou extincoão do estabelecimento, sd poderá ser demit-



-4-

tido em Virtude de tal ta grave, e to. 

~t.92. Ã liquidação de um estabelecimento 

por motivo de aeu encerramento detinitivo, extingue 

o direito de e:r:rectividade assegurado aos seus em

pregados, não se considerando, porem, como tal, a 

extincqão de tiliaea, agencias e aerviqos bancarios 

annexos, nem a a1mplea transterencia da propriedade 

do estabelecimento. 

Tendo em vista os textos trenscriptoa, ha quem entenda que 

era direito do supplioente dispensar todos os seus tunccionarios, 

sem obrisação de lhes Pagar qualqu6r indemnisaoão. Extincta a ea

tabilidade por um motivo legal -- argumentam -- estão extinctoe 

todos os direitos do respectivo empregado. 

jssim, porem, não entendeu o aupplicante, e ottereoeu a to-.. dos os tunccionarioe que dispensou a indemnisaçao de um mez de or-

denado por anno de serviço, nos ter.mos da lei 52 de 5 de junho de 

1g35, que á evidentemente applicavel 'e~ecie, porque 6 posterior 

aos decretos citados, e abrange, num mesmo circulo da mais perfei

ta igualdade, todos os empregados da industria e do conmercio, e de 

accordo com o ponto de Vista do supplicante J' toi julgado pela C8r

te Suprema, em aooordam publicado no ~ohivo Judiciario, vol. 3~, 
IZd:; 

pag. 110, e cujo ~ vae transcripto a tla. 25 do memorial que 

se junta como doc. n.2 e a tl. 40 do memorial que se junta como doc. 

n. 3. 

~ quasi totalidade dos tuncoionarios do aupplioente recebeu, 

na melhor h~ania, a indemnisaqão otterecida, e o supplicante j6 

pagou mais de quatro mil contos de r6is (4.ooo:ooolooo) de indemni-

~ -aaçao, orçando o total das indemnisaqoea a cerca de cinco mil e 

quinhentos contos de r6is. Ã tl.l9 do memorial que se )unta como 

doc. n.2, oonsta um quadro com as cifras exactàa das indemniaaqõea 

pagas (4.19o:2leteoo), das recusadas (492:76lt7oo) e das a serem 
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pagas (675:ooolooo). Esse quadro, que :roi organisado 

mar9o do corrente anno, eat' aujeito hoje a algumas modificaqÕea, 

porque J' :roram pagas mais algumaa indemniaaqõea. \ f 

Outrosim o supplicante offereoe, como documento n.3, um me

morial do qual consta a fla. 25 e seguintes a longa exposiqão pelo 

supplicante apresentada na Procuradoria do Trabalho, quando foi cha

mado perante aquella Procuradoria, sendo que o Procurador do Traba

lho, Dr. Dorval Lacerda, e o Procurador Geral, Dr. Ãgrippino Naza

reth, approvaram a oonducta do supplicante, manifestando-se o Minis

tro do Trabalho aciente do Parecer do Procurador Geral, aem qualqu'r 

restr1ccão (Vide o Parecer e o despacho do Ministro a tl. 45 do Me

morial n. 3). .. Nestas conaiqoea, tendo o aupplicante agido de accordo com 

a lei mais liberal e com o apoio da Procuradoria do Trabalho e do 

proprio Ministro, 6 obvio que não procede a presente reclamaqão • 

.Ui'a o reclamante reconhece que os estabelecimen toa do sup

plicante estão extinctoa, e tento assim que não pede para voltar a 

trabalhar nesses estabelecimentos, mas stm para ser campulaoriamen-

te admittido como tunccionario de um outro Banco o Bank ot Lon-

don and South aerica L1m1ted -- aob a alleg&Qão de que esse outro 

Banco, tendo adquirido a maioria das acqõea do s~plicente, incor

porou o supplioante. 

Não compete ao supplicante detender o Bank of London,que de

ver' aer citado para se defender. 

!odavia, como o Bank of London J' se defendeu no processo n. 

17.011 de 1936, que 6 identico ao presente, o auppl1cante offereoe 

a defeza apresentada e que consta do Memorial junto como 4oo.n.2. 

Mas seja como f8r, o Bank of London, mero accionista do aup

plioante, nenhuma responsabilidade tem pela demissão do reclamante, 
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;r 
acto da exclusiva responsabilidade do aupplicante, representado 

por seus liquidantes, e não pelos seus acoionistas. O ~nistro PI

RES E ALBUQUERQUE e o DR. LEVI CARNEIRO tornaram isso muito claro 

nos pareceres que constam na integra a fls. 48 e 51 do memorial 

que se junta como doc. n.a. 

~i!s não ha quem ignore a nenhuma responsabilidade dos 
• accionistas pelo passivo ou pelaa obrigaqoea das respectivas socie-

dades anonymas, e a prevalecer a theoria do reclamante estariam 

subvertidos todos os prinoipios juridicos que regulam as socieda

des anonymas, que foram areadas justamente para permittir a for.ma-
M qao de grandes emprezas sem que os respectivos socios tenham res-

ponsabilidade superior 's. forqas do cepital aubeoripto por cada um. 

Em aumma, 6 de tamanha graTidade o precedente que se preten

de tirmar de responder uma sociedade anonyma pelos empregados de ou

tra sociedade anonyma, pelo facto de ser a primeira acoiontsta da 

segunda, de responder emtim um empregador pelos empregados do outro, 

que o Ministro PIRES E ALBUQUERQUE, no parecer referidoJa classiti

oou de absurdo que não merece refutação. 

No offioio, transcripto no inicio da presente defeza, e pelo 
M 

qual o supplioante foi notificado para se defender, nao se marca ao - . auppl1oante nenhum prazo para a apres~ntaçao das suas allegaqoes. 

Maa, em outros processos identioos, os de ns. ~.910, 5.911, 3.915 

e 3.91~ de 193?, toi marcado ao aupplicente o prazo de 15 dias, e 

como todos os otticios toram recebidos pelo supplioante no dia 22 

do mez proximo passado, o prazo termina no dia 7 do corrente mez de 

maio. 

Mesmo que se conte o prazo de dez dias para o presente caso, 

já que não foi marcado expressamente o prazo de 15 dias, Domo nos 

outros casos, a presente defeza, apresentada hoje, 4 de maio, eat' 

dentro do prazo legal, porque os dias 1, 2 e 3 foram feriados na-

oionaes. 
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Em tempo o aupplicante observa que o reclamante pondera 

-que nao tem sido cumprido o decreto 19.634, de 28 de Janeiro de 

1931, que regulamentou o art.5, do decreto 19.949, de 18 de Setem-.. 
bro de 1930, sn virtude do qual a liquidaqao do Banco deveria cor-

rer sob a tiscalizaqão de um delegado do Governo. 

Data venia, o reclamante est6 contundindo alhoa com buga-

lhoa. 

O citado dec.l9.634, baixado pelo Governo Proviaorio como 

medida de emergencia para evitar a tallencia judicial do Banco Pe

lotenae, e que não est' mais em vigor, regulava a liquidaqão torqa

da dos bancos inaolvaveis. Trata-se de um processo sui-seneria de 

tallencia extra-Judicial. Basta ler o art.l0 do dec.l9.634, de 

1931, e o art.5° do decreto 19.479, de 1930, por aquelle regulamen-

tcuh>. 
Eis os doia textos legaea: 

Dec. 19.634: 

4rt.l0 • • liquidaqão doa bancos e casas bancarias 

de que trata o art.5° do dec. 19.479, de 12 de Dezembro 

de 1930, ser' processada extra-judicialmente e produzir' 

os seguintes etteitoa: ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jlec. 19.479: 

~t.5°. Os bancos e casas bancarias que se senti

rem na tmpossibilidade de retomar seus pagamentos nor.maee 

ap6a a terminação do prazo concedido, poderão, durante o 

reterido prazo, requerer ' Inapectoria Geral de Bancos 

sua liquidação a qual se processar,, de accordo com a lei 

de tallencias, mas t6ra de juizo, sob a direoqão de um 

liquidatario eleito pela maioria doa credores e auJeito 

' tiscaliaação de um delegado do Governo Provisorio, que 

JOder' aubatituil-o quando entender. 
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Por conseguinte, o citado decretol, alem de ter 
• vigencia tranaitoria, nada tem a ver com as liquidaqoea extrajudi-

ciaea dos Bancos aolvaveis, que se processam sem qualqu6r outra 

formalidade que o arohivsnento no Registro do Commercio e na Fia-

- -caliaaçao Bancaria da acta da qual consta a deliberaqao da 11qu1-

- -daqao e a nameaçao doa liquidantes. 

Nestes termos, ' de juatiqa que seja julgada improceden

te a reclamação. 

Ita speratur. 

-Juntam-se os documentos referidos e uma procuraqao. 

• ' 

• 
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EXPLICAÇÃO PRELIMINAR 

No arrazoado que se vae ler a seguir estudamos as diver
sas questões postas em debate pelo Syndicato reclamante. 

Mas a verdade é que o que ha a decidir, em substancia, no 
presente processo é si o Bank of London incorporou ou não 
incorporou o British Bank. Desde que se verifique, que não se 
reallsou a allegada incorporação, a reclamação cae pela base, 
nada mais havendo a se apurar ou decidir. 

A incorporação sómente pode~ ser provada com actas 
das assembléas dos accionistas dos dois Bancos e com um 
instrumento ou escrlptura publlca de incorporação. Taes do
cumentos não existem, e se existissem seriam publlcos, ao al
cance de qualquer interessado. 

Q que existem são apenas palavras no ar, allegações sem 
base, muito do gosto da imprensa de sensação, mas que não 
podem ser tomadas a serlo num alto Tribunal Judiclarlo, qual 
o egregio Conselho Nacional do Trabalho. 

JULIO SANTOS FILHO 

A.NTENOR VIEIRA DOS SANTOS. 



EXMO. SR. PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL 
DO TRABALHO: 

O BANK OF LONDON AND SOUTH AMERICA LI
MITED foi notificado para se defender, perante este egreglo 
Conselho, no processo n. 17.011 de 1936, pelo officlo que se 
passa a transcrever, entregue á Filial do suppllcante em São 
Paulo, no dia 1° do corrente: 

Sr. Presidente de "The Bank of London and South 
America Ltd." 

Rua Alvares Penteado - 23 

S. Paulo. 

Havendo o Syndicato dos Bancarias reclamado 
a este Conselho, em favor dos seus associados Fran- . 
cisco de Paula Reimão Hellmeister, Francisco Pau
llno Netto e Arnaldo Lorenzetti contra esse Banco 
como incorporador do Brl.ti8h Bank of South Ame
rica Ltd., em virtude de terem sido demittldos do 
serviço, não obstante se acharem amparados pela 
garantia de estabilidade funccional, outorgada pelo 
Regulamento annexo ao Dec. n. 54, de 12 de Setem
bro de 1934, notifico-vos, de ordem do Sr. Presidente, 
e a requerimento da Procuradoria Geral a apresen
tar as allegações que tiverdes, dentro do prazo de 10 
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dias, contados do recebimento da nDtificação, sob 
pena de revelia. 

Attenciosas saudações 

Oswaldo Soares 
Director Geral da Secretaria 

Como se vê, o suppllcante é chamado a responder, não 
por funccionarios seus, mas por funccionarios de um outro 
Banco - THE BRITISH BANK AND SOUTH AMERICA LI· 
MITED - sob o fundamento de ser incorporador desse outro 
Banco. · 

Pois bem, o suppllcante affirma e provará: 

I) que o supplicante e o British Bank sempre foram e 
continuam a ser dois Bancos autononios, duas sociedades ano
nymas diversas, duas pessoas juridicas distinctas, estando o 
British Bank em liquidação voluntaria extrajudicial, dirigida 
pelos respectivos liquidantes, e proseguindo o suppltcante a 
sua vida normal, administrado pela sua directoria; 

II) que a incorporação de um banco pelo outro sómente 
poderia ser provada por instrumentos publicas e solemnes, 
como actas de assembléas geraes ou escripturas publicas re· 
vestidas das formalidades legaes; 

III) que entretanto o Syndicato reclamante, com uma 
ingenuidade infantil, pretende provar a allegada incorporação 
com retalhos de jomaes e circulares, formularias ou memo
randos impressos, e ainda assim deturpando o que se lê nesses 
papeis, que, como vamos evidenciar, comprovam justamente 
que os dois Bancos continuam a existir com vida indepen· 
dente, sendo o supplicante méro accionista do Banco em 
liquidação, sem qualquer responsabilidade pelas suas obriga
ções, quer com relação a seus funcclonarios, quer com rela
ção a terceiros. 

Examinemos, separadamente, cada uma das affirmações 
que vimos de fazer. 

-7 

I 

PESSOAS JURIDICl 

Ninguem ignora que o R~ 
"annota as differentes phases c 
clantes, pessoaes naturaes ou j 
começa até aquelle em que CE 

(CABVALBO DE MENDONÇA, TTtU 
2.• ed., v. I, n. 205). 

A certidão do Departame1 
Commercio, que com esta se jur. 
o que consta do Registro, a ca 
que o Britlsh Bank não foiinco: 
tinuando pelo contrario as d 
serem, como sempre foram, dua 
estando porém o Britlsh Bank 

Eis a certidão na integra: 

CERTIFICO, em c 
Sr. Director da 1. a Sec 
rado na petição protoc4 
tres do corrente, sob n 

1.0 ) que THE BRIT 
RICA LIMITED archiv< 
Setembro e 2 de OUtub 
meros 12.779 e 12.812, 
assembléa geral extrao 
dres, a 13 de Agosto d, 
deliberada a sua liquid 
dante nomeando seus 

2. 0 ) que dos indices 
até a presente data, qt. 
tes á incorporação do r, 
of London and South J. 

finalmente, 3°- q 
tos archivados nesta RE 
no item primeiro, quaE 
a situação do The Bank 
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ecebimento da DDtificação, sob 

lações 

Oswaldo Soares 

Director Geral da Secretaria 

.te é chamado a responder, não 
por funccionarios de um outro 

NK AND SOUTH AMERICA LI· 
. de ser incorporador desse outro 

~ffirma e provará: 

o British Bank sempre foram e 
autononios, duas sociedades ano
s juridlcas distinctas, estando o 
voluntaria extrajudicial, dirigida 
, e proseguindo o supplicante a 
do pela sua directoria; 
de um banco pelo outro sómente 
rtrumentos publicas e solemnes, 
eraes ou escripturas publicas re
~gaes; 

~yndicato reclamante, com uma 
le provar a allegada incorporação 
:irculares, formularios ou memo
dm deturpando o que se lê nesses 
idenciar, comprovam justamente 
.am a existir com vida indepen-

méro accionista do Banco em 
1ponsabilidade pelas suas obriga
us funccionarios, quer com rela-

1ente, cada uma das a.ffirmações 
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I 

PESSOAS JURIDICAS DISTINCTAS 

Ninguem ignora que o Registro do Commercio é que 
"annota as differentes phases da personalidade dos commer
ciantes, pessoaes naturaes ou juridicas, desde o dia em que 
começa até aquelle em que cessa o exercicio da profissão" 
(CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de Direito Commercial, 
2. a ed. , v. I, n. 205) • 

A certidão do Departamento Nacional da Industria e 
Commercio, que com esta se junta como doe. n. 1, prova que 
o que consta do Registro, a cargo do dito Departamento, é 
que o British Bank não foi incorporado pelo supplicante, con
tinuando pelo contrario as duas sociedades anonymas a 
serem, como sempre foram, duas pessoas juridicas distinctas, 
estando porém o British Bank em liquidação. 

Eis a certidão na integra: 

CERTIFICO, em cumprimento do despacho do 
Sr. Director da 1.a Secção deste Departamento, exa
rado na petição protocollada. no livro respectivo, em 
tres do corrente, sob n. 13. 229; 

1.0 ) que THE BRITISH BANK OF SOUTH AME
RICA LIMITED archivou nesta Repartição, em 9 de 
Setembro e 2 de outubro do corrente anno, sob nu
meros 12.779 e 12.812, os documentos referentes a 
assembléa geral e:xtraordinaria, realizada em Lon
dres, a 13 de Agosto do corrente anno, na qual foi 
deliberada a sua liquidação, e procuração do liqui
dante nomeando seus representantes no Brasil; 

2.0 ) que dos índices desta Repartição não consta, 
até a presente data, quaesquer documentos referen
tes á incorporação do referido Banco pelo The Bank 
of London and South America Limited; 

finalmente, 3° - que não consta dos documen
tos archivados nesta Repartição, além 'do certificado 
no item primeiro, quaesquér documentos alterando 
a situação do The Bank of London & South America 
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Limited e The British Bank of South America Li
mited. Eu, Luiz Augusto Alves Feitosa, 2° Official 
da 1.• Secção deste Departamento, passei a presente 
certidão, etc. 

li 

COMO PODERIA SER PROVADA A INCORPORAÇAO 

Em face da certidão que vem de ser transcripta, a nossa 
missão está virtualmente finda. Tudo o mais que vamos es
crever linhas abaixo é por excesso de argumentação, por de
ferencia ao benemerito Syndicato reclamante a quem deve
mos a homenagem de discutir um por um os seus argumentos. 

Allega o Syndicato que o British Bank foi incorporado 
pelo Bank of London. 

Ora, a incorporação só se realisa quando a sociedade in
corporadora adquire todo o activo e assume a responsabili
dade do passivo da sociedade incorporada. Mas neste caso é 
preciso que as assembléas das duas sociedades se reunam, de
liberem a incorporação e esta se consumme por uma escri
ptura ou instrumento de incorporação. 

Trata-se de duas pesosas juridicas distinctas - a incor
poradora e a incorporada - que realisam um acto -a in
corporação - para o qual é indispensavel o consentimento 
de ambas ou, em outras palavras, o accordo da vontade de 
ambas, e esse consentimento ou accordo de vontades é mani
festado pelas assembléas dos respectivos accionistas, pois sa
bido é que a "vontade da sociedade manifesta-se exteriormente 
pelo voto, obrigatorio aos ausentes, abstinentes ou dissidentes, 
si dentro da lei e dos estatutos" (CABVALHO DE MENDONÇA, 

Tratado de Direito Commerctal, 2.• ed., vol. IV, n. 1.122). 
Conseguintemente, a incorporação sómente pode ser pro

vada pelas actas das duas assembléas, seguidas de uma es
crtptura ou instrumento de incorporação. Ao todo, pelo 
menos tres documentos publicos e solemnes. 

Na especie, não consta do processo nem qualquér acta 
das assembléas das duas sociedades, nem qualquér escriptura 
ou instrumento de incorporação. Aliás taes documentos não 
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existem, porque jámais foram J 
reuniram em assembléa quér oa 
don, quér os accionistas do BtJ 
a imaginada incorporação. 

De sorte que a allegada ine< 
um flatus voeis, é pura obra de 

I I l 

OS DOCUMENTOS ; 

Os documentos do Syndicat 
seguinte forma: 

a) os retalhos de jornaes d 
b) os antigos formularias 1 

fls. 43-52, com o sub-titulo entre 
Anglo South American Bank Lii 

c) as circulares e formulai 
12, 13, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 

d) o caderno de instrucções 
f1s. 89 a 94, traduzidas a fls. 95 

e) o cheque de fi. '75; 
f) a copia de fi. 19; 
g) as copias de fls. '16 a '7'7 
h) os discursos dos deputa 

Andrade na Camara dos Deputac 
E' com assa papelada variac 

provar a allegada incorporação. 
Examinemos papel por papE 

A 

OS RETALHOS D 

Nos retalhos de jornaes de fl 
que o supplicante, Bank of Londo 
American Bank. Ninguem conte: 
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lsh Bank of South Amerlca Ll
Lgusto Alves Feitosa, 2° Official 
Departamento, passei a presente 

II 

ROV ADA A INCORPORAÇAO 
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iedades, nem qualquér escriptura 
ação. Aliás taes documentos não 
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existem, porque jámals foram lavrados, v1sto que jáma1s se 
reuniram em assembléa quér os accionlstas do Bank of Lon
don, quér os accionlstas do Btritish Bank para deliberarem 
a imaginada incorporação. 

De sorte que a allegada incorporação é uma phantasia, é 
um flatus vocis, é pura obra de imaginação. 

III 

OS DOCUMENTOS DO SYNDICATO 

Os documentos do Syndicato podem ser classificados da 
seguinte forma: 

a) os retalhos de jomaes de fls. 55, 56 e 57; 
b) os antigos formularios impressos do Britlsh Bank de 

fls. 43-52, com o sub-titulo entre parenthesls- Flliado a The 
Anglo South American Bank Limited; 

c) as circulares e formularios impressos de fls. 10, 11, 
12, 13, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66; 

d) o caderno de instrucções internas do Britlsh Bank de 
fls. 89 a 94, traduzidas a fls. 95 a 104; 

e) o cheque de fl. 75; 
f) a copia de fl. 19; 
g) as copias de fls. 76 a 77; 
h) os discursos dos deputados Alberto Surek e Moraes 

Andrade na Camara dos Deputados a fls. 79 e 81. 
E' com assa papelada variada que o Syndicato pretende 

provar a allegada incorporação . 
Examinemos papel por papel. 

A 

OS RETALHOS DE JORNAES 

Nos retalhos de jomaes de fls. 55, 56 e 57 o que se lê é 
que o suppllcante, Bank of London, incorporou o Anglo South 
Amertcan Bank. Ninguem contesta lsto. 
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Mas o Anglo South American não é o British Bank. O 
Syndicato está confundindo dois Bancos absolutamente 
distinctos. 

O Anglo era accionista do British, e, pela incorporação, o 
supplicante adquiriu as acções do British que pertenciam ao 
Anglo. Portanto, o Anglo foi incorporado pelo supplicante, 
mas quanto ao British o que se deu foi simples transferencia 
das acções que passaram do Anglo para o suppllcante, como 
podem amanhã ser vendidas pelo suppllcante a qualquér 
outro Banco ou mesmo a um particular. 

Eis como o Dr. LEVI CARNEIBo, no parecer que com esta 
offerecemos como doe. n. 2, esclarece a situação, aliás por 
si mesma muito clara: 

"As acções alludidas do British Bank já perten
ciam a uma outra sociedade - Anglo B. American 
Bank. Nunca se terá pretendido confundir o British 
Bank com o Anglo South American Bank. Porque 
então, se ha de confundir, com o British Bank, o 
Bank of London, simplesmente porque este adqui
riu as acções do mesmo British Bank, que perten
ciam ao Anglo South American Bank? Evidente
mente, é um absurdo. 

Por outro lado, o caso apresenta bem distinctas 
as duas especies jurídicas. O Bank of London adqui
riu o activo e passivo do Anglo South American Bank 
- e essa operação é que se poderá considerar fusão 
por annexação. Quanto, porém, á acquisição da 
maioria de acções do BrittSh Bank, que se incluiam 
no acervo do Anglo South American - e que o Bank 
of London adquiriu conjunctamente com todo o 
activo e passivo desse estabelecimento - assim, o 
Bank of London apenas se substituiu ao Anglo South 
American Bank, sem fusão alguma, nem por creação 
de nova sociedade, nem por annexação, antes sub
sistindo as duas sociedades, isto é, o Bank of London 
e o British Bank. 

Mas - dir-se-á - o British Bank está em liqui
dação. Ainda este facto corrobora que a acquisição 

- 11 

das acções do British E 
acarretou fusão das soe 
melra dessas sociedade 
que a liquidação do B 
em virtude de uma res 
bléa geral. Em virtud~ 
berada, é que o Britisl 
estabelecimentos no Br 
risada e inconjundivel1l 
lecimento, e não de tra 

Não menos expressivo é o 
AI.BUQVDQUB, que offerecemos c 
suas palavras claras e incisivas 

"E' absurdo que J 
que por ter adquirido ~ 

tish Bank ficou sendo 
rio deste. 

O art. 92 do decret 
final da hypothese da 
de do estabelecimentoé 

No caso em apreço 
propriedade de estabel, 
transação entre o Britls 
o que se deu foi tão 8611 
de um accionista para 
modificou. 

Não vejo em que le 
reito se pudesse funda 
este segundo accionisttJ 
para o ~eu estabelecim4 
ciedade em liquidação. 

O que prevê e deter 
ção dos empregados nc 
a outro dono; quanto a, 
mento que se fecha, o q· 
dem o direito á effectlv: 
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-11-

das acções do British Bank pelo Bank of London não 
acarretou fusão das sociedades, nem extinguiu a pri
meira dessas sociedades. Não e não. Tanto assim 
que a liquidação do British Bank se está operando 
em virtude de uma resolução ulterior, de sua assem
bléa geral. Em virtude dessa liquidação, assim deli
berada, é que o British Bank vae extinguir os seus 
estabelecimentos no Brasil. O caso é, assim, caracte
risado e tnconjundtvelmente de extincção de estabe
lecimento, e não de transterencia de propriedade." 

Não menos expressivo é o parecer do Ministro PIREs E 

ALBUQUBBQUE, que offerecemos como documento n. 3. Eis as 
suas palavras claras e incisivas: 

"E' absurdo que não merece refutação imaginar 
que por ter adquirido de um terceiro acções do Brl
tish Bank ficou sendo o Bank of London proprieta
rio deste. 

O art. 92 do decreto de 1934 cogita na sua parte 
final da hypothese da "transferencla da proprieda
de do estabelecimentoé". 

No caso em apreço não houve "transferencia de 
propriedade de estabelecimento, não houve siquêr 
transação entre o British Bank e o Bank of London - , 
o que se deu foi tão sómente transferencia de acções 
de um accionista para outro, cuja situação não se 
modificou. 

Não vejo em que lei ou em que principio de di
reito se pudesse fundar a pretensão de constituir 
este segundo' accionista na obrigação de transtenr 
para o ~eu estabelecimento os funccionarios da so
ciedade em liquidação. 

O que prevê e determina o art. 92 é a conserva
ção dos empregados no estabelecimento que passa 
a outro dono; quanto aos empregados do estabeleci
mento que se fecha, o que dispõe o artigo é que per
dem o direito á effectividade. 
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"A liquidação de um estabelecimento por mo· 
tivo do seu encerramento definitivo extingue o di
"reito de effectividade assegurado aos seus emprega
"dos, não se considerando porém como tal a extln
"cção de flliaes, agencias e serviços bancarias anne
"xos, nem a simples transferencla da propriedade do 
"estabelecimento.'' 

Como quér que seja, o Bank of London, pessoa 
distincta do British Bank, não tem que ver com as 
obrigações deste, quér para com seus empregados, 
quér para com terceiros; a sua responsabilidade, 
como accionista, é circumscripta, segundo a lei, a. 
"quota do capital das acções que adquirio". 

O caso foi tambem analysado pelo illustrado Dr. DoRvAL 
LAcERDA, digno Procurador do Trabalho, que se manifestou 
nos seguintes termos: 

"E' certo ser o London o maior accionista do 
British como poderia sel-o o Banco do Brasil, por 
exemplo, sem que comtudo o London Bank, ou, como 
no exemplo, o Banco do Brasil, tivesse a responsabi
lidade do passivo do British Bank. Esta limita-se ás 
acções, pois o British não é, por emquanto, affUla
d.o, annexo ou succursal de outro Banco, por ser a"Q.
tonomo, cuja maioria ou totalidade das acções per
tence a terceiros, no caso o London Bank. 

O British Bank não é, como parece ao Dr. TAR
GINO RmBIRo, um serviço bancaria annexo no senti
do usado pelo artigo 92 do decreto 54. Serviço ban
caria annexo é aquelle que, com o mesmo nome ou 
nome diverso do principal, não possue direcção pro
prla, não tem vida autonoma, não tem acções suas, 
mas como desmembramento, é de facto e de direito, 
uma dependencla que obedece á direcção do Banco 
maior. 

O British Bank possue dlrecção propria, tem vida 
autonoma, tem acções suas e não é desmembramento 
que obedece á direcção do Bank of London, mas á 
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vontade dos seus accioJ 
o London. A coinciden 
forma regra. A fallel 
annexo nada mais é ~ 
do Banco que o possue. 
por exemplo, não traria 
Juizos que o dos valores 

B 

ANTIGOS FORMULARIO 

Os documentos de fls. 43 1 
Impressos do Britlsh Bank, em 
fins commerciaes, de que o BritiJ 
American Bank. 

E' evidente que taes papeis l 
cante, Bank of London. 

c 
CIRCULARES E FORMU1 

E DO L01 

Nas circulares e formularias 
de fis. 60 a 66, destinados aos , 
Uqu1dação, este e o supplicante c 
dos mesmos clientes, que os ne~ 
continuados pelo supplicante si 
clientes. 

Tomemos as duas circulare: 
duplicata a fls. 10 e 59 e ns. 11 
mente pelo British e pelo suppli 

Lê-se na primeira: 

Os negocias por v~ 
nosco e que entenderdes 
pelo Bank of London & 
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vontade dos seus accionistas, que por coincidencia é 
o London. A coincidencia, com tudo, em direito, não 
forma regra. A fallencia de um serviço bancaria 
annexo nada mais é que a resultante da fallencia 
do Banco que o possue. A fallencia do Brltish Bank, 
por exemplo, não traria ao London Bank maiores pre
jutzos que o dos valores das acções de que é possuidor. 

B 

ANTIGOS FORMULARIOS DO BRITISH BANK 

Os documentos de fls. 43 a 52 são antigos formularias 
impressos do British Bank, em que se lê a declaração, para 
fins commerciaes, de que o British era filiado ao Anglo South 
American Bank. 

E' evidente que taes papeis nada provam contra o suppli
cante, Bank of London. 

c 

CmCULARES E FORMULARIOS DO BRITISH 
E DO LONDON 

Nas circulares e formularias impressos de fls. 10 a 13 e 
de fls. 60 a 66, destinados aos clientes do Britlsh Bank em 
Uqufdação, este e o supplicante declaram, para tranquillidade 
dos mesmos clientes, que os negocias do Britlsh Bank serão 
continuados pelo supplicante si assim o qutzerem os mesmos 
clientes. . 

Tomemos as duas circulares princlpaes, que são as em 
duplicata a fls. 10 e 59 e fls. 11 e 60, subscriptas respectiva
mente pelo British e pelo supplicante. 

Lê-se na primeira: 

Os negoclos por vós até agora mantidos com
nosco e que entenderdes que deverão ser continuados 
pelo Bank o f London & South America Ltd ., serão 
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provisoriamente tratados no nosso edificio, e depois, 
definitivamente, no edificio daquelle Banco. 

Lê-se na segunda: 

Oa negoclos por vós até agora mantidos com o 
British Bank of South America Ltd. e que enten
derdes que deverão ser por nós conttnuados, serão 
provisoriamente tratados no edificio daquelle Banco, 
e depois, definitivamente, no nosso edifício . 

Essas circulares, longe de provarem a incorporação, são 
a prova mais eloquente de que os dois bancos- um em liqui
dação, e outro em vida normal - continuam a ser duas 
pessoas juridicas distinctas, pois ambos assignam as referidas 
circulares, e nellas se toma muito claro que os negocios do 
British só serão continuados pelo London, si asrim o enten
derem os respecttvos cUentes, ordenando as respectivas tram
ferencias, e aliás é o que tem acontecido, pois si varios ne
gocias têm sido transferidos, por ordem dos respectivos clien
tes, do British para o London, varios outros têm sido transfe
ridos para outros estabelecimentos bancarias. Tudo depende 
da expontanea preferencia dos clientes, tendo o Bank of Lon
don annunciado o seu proposito de receber os clientes do 
British unicamente para dar uma demonstração publica de 
que a liquidação do British Bank estava amparada por um · 
grande estabelecimento em vida normal, evitando dest'arte 
um panico na praça, que seria de consequencias desastrosas. 

Mas a assistencia dada pelo supplicante aos liquidantes 
do British Bank é de natureza méramente moral, sem qual
quér vinculo juridico. 

Como consequencia da liquidação, o British Bank cessou 
lmmediatamente os seus negocias normaes, passando unica
mente a praticar os actos necessarios para cumprir os seus 
contractos e solver os seus compromissos, procurando ao 
mesmo tempo acautelar os direitos e interesses dos seus 
clientes e empregados, no que tem sido efficientemente coad
juvado pelo Bank of London and South America Limited, que 
tem dado o seu inteiro apoio e a sua assistencia aos liqui-
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dantes, facllitando-lhes todos os meios 
chegue a seu termo sem perturbação 
seus clientes, e com o aproveitament 
numero possivel dos empregados do E 

Mas os dois Bancos, como duas 
ctas, que são e sempre foram, contir. 
sua direcção propria, com inteira aut1 
o de vida normal prestando auxilio a 
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clientella não seja privada de banqueü 
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dação, e toda gente sabe que é princi 
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maneira que o credito dos bancos lni 
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Inglaterra. 
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e tratados no nosso edificio, e depois, 
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dantes, facllitando-lhes todos os meios para que a liquidação 
chegue a seu termo sem perturbação da vida commercial dos 

---~ clientes, e com o aprüveitamentõ immeàiato do maior 
numero possivel dos empregados do British Bank. 

Mas os dois Bancos, como duas pessoas juridicas distin
ctas, que são e sempre foram, continuam cada qual com a 
sua direcção propria, com inteira autonomia, estando apenas 
o de vida normal prestando auxUio aos liquidantes do outro, 
mas o Bank of London não tem o seu destino ligado juridica
mente ao destino do banco em liquidação. Em ultima ana
lyse: o Bank of London auxUia e ampara a liquidação do 
British Bank por motivo de ordem moral, para que o credito 
do British Bank não soffra o menor abalo, para que a sua 
clientella não seja privada de banqueiro de um momento para 
outro, mas não por quayuér razão de ordem juridica. 

São dois estabelecimentos inglezes, que sempre trabalha
ram na mais perfeita harmonia, e que em harmonia conti
nuam a trabalhar, um em vida normal, e o outro em liqui
dação, e toda gente sabe que é principio fundamental obser
vado religiosamente pelos banqueiros inglezes o auxilio reci
proco, sempre que se torne necessario ou conveniente, de 
maneira que o credito dos bancos inglezes fique sempre in· 
tacto, não havendo na historia dos bancos inglezes um untco 
caso de fracasso com prejuizo de quem quér que seja. A pa
lavra falfencia foi riscada dos diccionarios dos banqueiros da 
Inglaterra. 

D 

CADERNO INTERNO DO BRITISH BANK 

O doe. de fls. 89 a 94, traduzido de fls. 95 a 104, consti
tue um caderno de inatrucções para estudo enviado pela Ma
triz do British Bank ás suas fUiaes no Brasil, datado de 9 de 
julho de 1936, o que quér dizer mais de um mez antes de ser 
deliberada a liquidação do British Bank, que teve logar em 
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13 do mez seguinte, conforme o prova a respectiva acta que 
com esta se junta como doe. n. 4. 

Como se vê, pela traducção literal de fl. 95, trata-se de 
um "Esboço de procedimento relativo á projectada transfe
rencia dos nossos negocias (British Bank) para o Bank of 
London". 

Antes de tudo, trata-se de um documento a que a suppli
cante é inteiramente estranho, elaborado pelo British Bank 
para estudo das suas fil1aes, contendo instrucções de conta
bilidade e formularias que afinal não foram adaptados. 

De mais, nesse caderno de inStrucções cogita-se do modo 
pratico da transferencia dos negocias de um Banco para o 
outro, mas não se cogita de incorporação de um pelo outro. 

Em summa trata-se de um projecto, submettido a estudo, 
na phase das negociações, o qual foi inteiramente abandona
do, pois não se fez nada do que consta das referidas inS
trucções. 

E 

O CHEQUE DE FL. 75 

O cheque de fi. 75 apenas prova que os talões de cheques 
do British Bank, em poder dos respectivos clientes, foram 
aproveitados pelo supplicante, com relação a todos aquelles 
clientes que transferiram as suas contas do British para o 
supplicante. 

F 

UMA COPIA 

O doe. de fl. 19 é a copia, sem nenhuma authenticidade, 
de uma carta que o supplicante dirigiu a outros bancos abo
nando a authenticidade das assignaturas dos empregados do 
British Bank que porventura assignassem pelo supplicante 
com relação a negocias transferidos de um banco para o outro. 

E' mais uma prova de que não houve incorporação pois 
si esta se tivesse dado essa autorisação seria desnecessaria,. 
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porque todos os negocias do British l 
tomaticamente negocias do supplicBJ 

G 

MAIS DUAS COl 

As copias de fls. 76 e 77, que ta:J 
authenticidade, apenas provam qui 
liquidação foi deliberada em LondreE 
anno pusado, fez a respectiva con 
Fl8cal do Thesouro em S. Paulo no 1 

vou a copia da acta em 4 de setembr 
Trata-se de provas da liquidaçã 

incorporação. 

H 

OS DISCURSC 

Os discursos dos nobres deputac 
drade são muito bonitos. Mas come 
valor jurídico nenhum. 

Como se vê a documentação do 
rante ou contraproducente. 

IV 

AS DEMISSOES DOS FUNCCIONARl 

Os documentos de fls. 7, 8 e 9 p1 
rios reclamantes foram dispensados 1 
t1ah Bank que puzeram á disposição 1 

pectiva indemntsação, nos termos da 
1936, e mais um mez de ordenado, n' 
Codigo Commercial. Eis o teOr do p1 
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lforme o prova a respectiva acta que 
• doc. n. 4. 
'aducção literal de fl. 95, trata-se de 
mento relativo á projectada transfe
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L-se de um documento a que a suppU
Itranho, elaborado pelo British Bank 
liaes, contendo instrucções de conta
ue afinal não foram adoptados. 
~rno de instrucções cogita-se do modo 
t dos negocios de um Banco para o 
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de um projecto, submettido a estudo, 

es, o qual foi inteiramente abandona
da do que consta das referidas ins-
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:~.penas prova que os talões de cheques 
)()der dos respectivos clientes, foram 
icante, com relação a todos aquelles 
m as suas contas do British para o 

F 

UMA COPIA 

~ copia, sem nenhuma authenticidade, 
1plicante dirigiu a outros bancos abo
das assignaturas dos empregados do 

entura assignassem pelo supplicante 
ransferldos de um banco para o outro. 
de que não houve incorporação pois. 
essa autorisação seria desnecessarla. 
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porque todos os negocios do British Bank passariam a ser au
tomaticamente negocios do supplicante. 

G 

MAIS DUAS COPIAS 

As copias de fis. 76 e 77, que tambem não têm nellh»ma 
authenticidade, apenas provam que o British Bank, cuja 
liquidação foi deliberada em Londres no dia 13 de agosto do 
anno pa~~sado, fez a respectiva communicação á Delegacia 
Flscal do Thesouro em S. Paulo no dia 14 de agosto e archi
vou a copia da acta em 4 de setembro. 

Trata-se de provas da liquidação, mas não da allegada 
incorporação. 

H 

OS DISCURSOS 

Os discursos dos nobres deputados Surek e Moraes An
drade são muito bonitos. Mas como documentos, não têm 
valor juridico nenhum. 

Como se vê a documentação do Syndicato é ou inope
rante ou contraproducente. 

IV 

AS DEMISSOES DOS FUNCCIONARIOS DO BRITISH BANK 

Os documentos de fls. 7, 8 e 9 provam que os funcciona
rtos reclamantes foram dispensados pelos liquidantes do Bri
tish Bank que puzeram á disposição de cada um delles a res
pectiva 1ndemnisação, nos termos da lei 62 de 5 de Junho dEt 
1935, e mais um mez de ordenado, nos termos do art. 81 do 
Codigo Commercial. Eis o teôr do primeiro desses documen-
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tos, o de fl. 7, que é uma carta dirigida ao reclamante Fran
cisco de Paula Reimão Hellmeister: 

S. Paulo, 21 outubro 1936. 

Amigo e Senhor: 

Devido á circumstancia de ter entrado em liqui
dação o British Bank of South America Limited, ve
mo-nos na contingencia de ir dispensando os seus 
funccionarios de accordo com as necessidades da 
mesma liquidação, e, nestas condições, lamentamos 
ser obrigados a dispensar os vossos serviços nesta 
data, autorisando-vos a receber na nossa caixa, além 
do vosso ordenado vencido até a presente data, mais 
um mez, e mais a indemnisação de 53:272$500 a que 
tendes direito, nos termos da lei n. 62 de 5 de junho 
de 1935. 

Somos, com estima e consideração, de 

As outras duas cartas, dirigidas aos dois outros funccio
narios reclamantes, que são os documentos de fls. 8 e 9, são 
copia textual da acima transcripta, variando apenas a impor-
tancia das respectivas indemnisções. . 

Allega o Syndicato que essas cartas estão assignadas por 
dois funccionarios do supplicante. Ora, quem as assigna são 
dois procuradores dos liquidantes do British Bank, os quaes 
são funccionarios do supplicante, como poderiam ser func1 
cionarios de outro qualquér estabelecimento. 

Supponhamos que qualquér banco nacional entre em 
liquidação. Acaso não será muito natural que peça o auxiliO! 
do Banco do Brasil para orientar, prestigiar e facilitar a liqui1 
dação? E num dado momento não pode o Banco do Brasil 
estabelecer dentro do seu proprio edificio, com funccionario~ 
proprios, ou com funccionarios do Banco em liquidação, um 
escriptorio para tratar dessa liquidação? E acaso não pode! 
ser liquidante o proprio ·Banco do Brasil ou qualquér dos se~ 
directores ou funccionarios? E porventura, em qualquér dessas 
hypotheses, torna-se o Banco do Brasil responsavel pelos func-

clonarios 
gocios? 

- 19 

E' evidente que nlo, não e 
que basta formular as questões p 
por si mesmo. 

Já dissemos e repetimos: o su 
do British Bank, está dando a mal 
liquidantes do British Bank, pondc 
os elementos de que possam precl 
rem a llquldaçio, e dahi o teremj 
Bank, que se acham em Londres, 
dorea no Brasil alguns funcciona~ 
maia que, como accionista, este te 
que a liquidação corra sem quaes 

• • • 
Aliás, o que é estranhavel é q 

mado a iniciativa do presente pr~ 
Dhece que a maioria, a quasi totall 
Brftilh Bank, detxaram o Banco ns 
Uquldantes, dando assim um testeD 
IM1I dlreltoa têm sldo respeitados. 

o searumte quadro mostra a l 

a) tuDcc1oDar1os ainda não dilpezu 
b) fuDcclonarloa exonerados a seu 

pedido e e e e. I I I I I I I I I I I I I I 

c) tunccionarlos dilpensados pelo 
dantes e que receberam a il 
zaçio da lei 62 .......... .. 

d) idem, que recusaram a indemnb 
e) funcclonarios brasileiros colloc1 

Bank of London .......... . 
f) Idem, Idem, estranjeiros ...... . 
g) total das indemnlr.ações pagas 
h) total das indemnlzações recusad 
O total das lndemnlr.ações a pagar 

xlmadamente) .......... . 
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ta carta dirigida ao reclamante Fran
H:ellmeister: 

S. Paulo, 21 outubro 1936. 

mhor: 

.rcumstancia de ter entrado em liqui-
Bank of South America Limited, ve

tingencia de ir dispensando os seus 
le accordo com as necessidades da 
~o, e, nestas condições, lamentamos 
1 dispensar os vossos serviços nesta 
:lo-vos a receber na nossa caixa, além 
~do vencido até a presente data, mais 
; a indemnisação de 53:272$500 a que 
1os termos da lei n. 62 de 5 de junho 

1 estima e consideração, de 

~as, dirigidas aos dois outros funccio-
são os documentos de fls. 8 e 9, são 
~ranscripta, variando apenas a impor-
ldemnisções. . 
que essas cartas estão assignadas por 
tpplicante. Ora, quem as assigna são 
lquidantes do British Bank, os quaes 
1pplicante, como poderiam ser func
Lquér estabelecimento. 
qualquér banco nacional entre em 
erá muito natural que peça o auxilio 
orientar, prestigiar e fac111tar a liqui

omento não pode o Banco do Brasil 
~u proprio edificio, com funccionarios 
. onarios do Banco em liquidação, um 
dessa liquidação? E acaso não pOde 
Banco do Brasil ou qualquér dos seus 
los? E porventura, em qualquér dessas 
anco do Brasil responsavel pelos func-
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cionarios do Banco em liquidação ou pelos respectivos ne
gocio&? 

E' evidente que não, não e não, e tudo isso é tão claro, 
que basta formular as questões para que o caso se esclareça 
por si mesmo. 

Já dissemos e repetimos: o supplicante, como accionista 
do British Bank, está dando a mais completa assistencia aos 
liquidantes do British Bank, pondo á disposição delles todos 
os elementos de que possam precisar para melhor conduzi
rem a liquidação, e dahi o terem os liquidantes do British 
Bank, que se acham em Londres, constituido seus procura
dores no Brasil alguns funccionarios do supplicante, tanto 
mala que, como accionista, este tem o maximo empenho em 
que a liquidação corra sem quaesquér difficuldades. 

• • • 
Aliás, o que é estranhavel é que o Syndicato tenha to

mado a Iniciativa do presente processo, quando não desco
nhece que a maioria, a quasi totalidade dos funccionarios do 
Brftuh Bank, deixaram o Banco na melhor harmonia com os 
Uquidantes, dando assim um testemunho eloquente de que os 
aeua direitos têm sido respeitados. 

O seguinte quadro mostra a verdadeira situação: 

a) funccionarios ainda não dispensados .. 
b) funccionarios exonerados a seu proprio 

pedido . • .•...•.•.......•••..•.•• 
c) funccionarios dispensados pelos liqui

dantes e que receberam a indemni-
zação da lei 62 ...•...........•.•• 

d) idem, que recusaram a indemnização .. 
e) funccionarios brasileiros collocados no 

Bank of London •••.••.••..••..••• 
f) idem, idem, estranjeiros .........•.... 
g) total das indemnizações pagas .... ~s . 
h) total das lndemnizações recusadas . Rs. 
') total das indemnizações a pagar ( appro-

ximadamente) . . .•.•...•..•.. Rs. 

Rs. 

27 

32 

222 
24 

106 
12 

4.190:218$500 
492:761$700 

675:000$000 

5.357:980$200 
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De sorte que o Syndicato, collocando-se ao lado de uma 
minoria insignificante, com a aggravante de ser seu pre
sidente ou vice-presidente o primeiro reclamante de nome 
Hellmeister, em vez de collaborar, como era de seu dever, 
numa obra de harmonia entre o empregador e seus emprega
dos, está incentivando e alimentando uma lucta injusta e 
odiosa, tanto mais quanto é certo que, ao que nos consta, 
todos os funccionarios dispensados, que receberam em bOa 
paz a indemnisação legal, já estão collocados em outros esta
belecimentos, sendo que 118, dos quaes 106 brasileiros, nas 
diversas filiaes do suppllcante. 

Note-se que o Syndicato está agindo ainda em franco 
desaccordo com o conselho do Procurador Geral do Trabalho, 
o illustrado Dr. AoRIPPINO NAZABETB, conselho esse que teve 
a approvação do eminente Ministro do Trabalho. 

Com effeito, logo no inicio da liquidação do British Bank, 
o Syndicato dos Bancarios desta capital apres~ntou uma re
clamação ao Ministro do Trabalho, que foi pelo Ministro en
caminhada á Procuradoria do Trabalho. 

Ouvido o British Bank, este apresentou a defeza que 
consta a fl. 27 do Memorial impresso que com esta se junta 
(doe. n. 5) , seguindo-se o parecer do Procurador do Tra
balho Dr. DoRvAL LACERDA, já acima referido, e afinal emit
tindo o seu parecer o Procurador Geral Dr. AGRIPPINO NA
ZARETH, concluindo pela appllcação pura e simples da lei 62 
de 5 junho de 1936, e tendo o Ministro apposto o seu sciente. 
sem quaesquer restricções, neste ultimo parecer, conforme 
tudo o prova a certidão verbo ad verbum dos dois pareceres 
e do sciente do Ministro, que se junta como doe. n. 6. 

Lê-se no parecer do Procurador Geral: 

Conforme se vê dos documentos de fls. 43 a 49, 
The British Bank of South America Limited está em 
phase de liquidação, autorizada esta por assembléa 
geral do dito estabelecimento de credito. O Sr. di
rector geral do Departamento Nacional de Industria 
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e Commerclo, prudenter 
seu parecer de fla. 50, qu4 
conclusões da llquldação . 
cedimento desta Procura 
liquidação voluntaria do 
rigorosamente se ater á 
tuação de facto- acqui, 
Bank, entre os bens do a 
rica Bank, pelo Bank of I 
pothese da incorporação 
Asnm, tudo quanto não /( 
em beneficio dos empreg( 
de decorrer, na phase acz 
entendimento amistoso e 
gadores e empregados, 
curadoria. 

Posteriormente, tendo um do~ 
a respectiva reclamação perante 
Julgamento de Santos, esta profe 
11. 24, tendo o suppllcante recorr 
balho (tl. 5 do Memorial junto co 
delmu de tomar conhecimento 
a Informação do Inspector Region 
damento, aliAs contra a prova dos 
cante revel perante a Junta e ta 
Banco em Juizo, por embargos á er 

Nessa decisão, a Junta, s 
prova, declarou o suppllcante sue 
bttando assim evidentemente de 
Ji o accentuou o parecer a fi. 84 

De sorte que, de parte a decisí 
parcial de mero favoritismo, todas 
bllcas que tem tomado coDhecim i 

do que o caso é de liquidação, qu 
funcclonarios, pela appllcação 
junho de 1935. 
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e Commercio, prudentemente observa, porém, no 
seu parecer de fls. 50, que ainda se não conhecem as 
conclusões da liquidação. De qualquér sorte, o pro
cedimento desta Procuradoria, na phase actual de 
liquidação voluntaria do The British Bank, teria de 
rigorosamente se ater á forma legal, embora a si
tuação de facto - acquisição das acções do British 
Bank, entre os bens do activo do Anglo South Ame
rica Bank, pelo Bank of London- autorizasse a hy
pothese da incorporação do primeiro ao ultimo. 
Asslm, tudo quanto não tosse applicação da Lei n. 62, 
em beneficio dos empregados do British Bank, teria 
de decorrer, na phase actual da liquidação, de méro 
entendimento amistoso e conciliatorio entre empre
gadores e empregados, por intermedio da Pro
curadoria. 

Posteriormente, tendo um dos funccionarios apresentado 
a respectiva reclamação perante a Junta de Conc111ação e 
Julgamento de Santos, esta proferiu a decisão que consta a 
fl. 24, tendo o supplicante recorrido para o Ministro do Tra
balho (fi. 5 do Memorial junto como doc. 5), que entretanto 
deixou de tomar conhecimento do recurso, de accordo com 
a Informação do Inspector Regional de São Paulo, sob o fun· 
<lamento, aliás contra a prova dos autos, de ter sido o suppli
cante revel perante a Junta e tambem por caber defeza ao 
Banco em juizo, por embargos á execução (doc. n. 7). 

Nessa decisão, a Junta, summariamente, sem qualquér 
prova, declarou o supplicante successor do British Bank, exor
bitando assim evidentemente de sua competencia, conforme 
já o accentuou o parecer a n. 84 do presente processo. 

De sorte que, de parte a decisão da Junta de Santos, acto 
parcial de mero favoritismo, todas as demais autoridades pu
blicas que tem tomado conhecimento do caso, têm reconheci
do que o caso é de liquidação, que se resolve, em relação aos 
1uncclonarios, pela appllcação rigorosa da lei 62 de 5 de 
junho de 1935. 
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v 

CONCLUSAO 

Em face do exposto, não tendo incorporado o 
Bank, o supplicante não responde pelos funccionarios des 
Banco, sendo parte manifestamente illegitima no presen 
processo. 

Todavia, mesmo aceitando-se, para argumentar, a all 
gada incorporação, não estaria o supplicante, em face do pr 
prio regulamento 54 de 12 setembro 1934, tantas vezes 
vocado pelo Syndicato, obrigado a conservar os funccionari 
do Banco incorporado,_ desde que não continuam aberto 
tunccionando como antertormente, os respectivos estabeZe 
mentos. 

Com effeito invoca o Syndicato a parte final do art. 
do citado regulamento 54. Eis, na integra, o texto reg 
mentar: 

- 23-

~a~~~no ou Martinho, em face do 
• estabilidade dos seus empregad1 

De sorte que, aceitando-se, p 
riedade dos estabelecimentos do l 
erido para o supplicante, o que r 

ecimentos continuam a !une 
tio sendo liquidados. 

Ora, a liquidação dos estabel 
ém de estar regularmente delib 

doc. n. 4), é um facto publico e 
temunhas sio os seus proprios 1 

lando dia a dia o encerramen1 
tes, que ou retiram os saldo1 

esse transfiram para outros b1 
cante, pagam os saldos devedol 

tadoa, ou os transferem par: 
., etc. 
Todos os negocias entre o Bri 
tratados dia a dia entre os cl: 

Art. 92 • A liquidação de um estabelecimen o-ae o suppllcante a receber: 
por motivo de seu encerramento definitivo, e:ctinatll'll.ln se transferir para elle, · me 
o direito de ejjecttvidade assegurado aos seus e de tnmaterencla de fundo 
pregados, não se considerando, porém, como tal, muitos se tem transferido, p 
e:xtincção de flliaes, agencias e serviços bancari .. I.DCIII'1C)I 
annexos, nem a simples transjerencia da prop 
dade do estabelecimento. • • 

O que esse texto regulamentar estabelece, com muita cl Mal a tudo accresce que o 
reza, é que o simples facto de passar um estabelecimento é o grande cavallo de ba 
um proprietario para outro não extingue a effectividade d Poder Bzecutlvo, ji no period 
seus empregados, que continuam a ser empregados do no , quando a Constituição é 
proprietario, nas mesmas condições em que o eram do pr de ld. 
prietario antigo. · A116a a estabWdade dos ba 

Mas assim como o antigo proprietario podia liquidar tado decreto 54, mas pelo dec. 
estabelecimento, tambem o novo pode liquidai-o. com força de lei, porque é 

Quér dizer: emquanto o estabelecimento subsistir, qu De aorte que o decreto 54, b 
nas mãos do antigo proprietario, quér nas mãos do novo pr . 24.815, é inoperante em t 
prietario, os seus empregados serão mantidos. Mas, dada regulamentado, e este 
liquidação do estabelecimento, seja seu proprietario Paul.rdJit.r ao invocado art. 92 daqu 
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•rleho ou Martinho, em face do texto claro do citado art. 92p 
eatabWdade dos seus empregados se extingue. 

De sorte que, aceitando-se, para argumentar, que a pro
edade dos estabelecimentos do British Bank tenha se trans-

exposto, não tendo incorporado o do para o suppllcante, o que resta indagar é si esses esta-
ID.te Dio responde pelos funccionarios des ecimentos continuam a funccionar regulamente ou si 
t.rte manifestamente Ulegitima no presen-r.an sendo liquidados. 

Ora, a liquidação dos estabelecimentos do British Bank, 
smo aceitando-se, para argumentar, a ali de estar regularmente deliberada pelos seus accionistas 
.o, não estaria o suppllcante, em face do pr doc. n. 4), é um facto publico e notorio, do qual as melhores 
> 54 de 12 setembro 1934, tantas vezes · temunhas são os seus proprios funccionarios, que estão pre
Ucato, obrigado a conservar os funccionari(JM!IDCltando dia a dia o encerramento das contas dos respectivos 
>Orado~ desde que não continuam aberto tes, que ou retiram os saldos credores, ou mandam que 
~ anteriormente, os respecttvos estabele se transfiram para outros bancos, inclusive para o sup-

invoca o Syndicato a parte final do art. 
mento 54 . Eis, na integra, o texto reg 

, 92 . A liqutdação de um estabelecimen 
lvo de seu encerramento definitivo, exting 
J de ejjectividade assegurado aos seus e 
1, não se considerando, porém, como tal, 
o de f111aes, agencias e serviços bancari 
, nem a simples transjerencta. da pr 
estabelecimento . 

exto regulamentar estabelece, com muita cl 
a.ples facto de passar um estabelecimento 
para outro não extingue a effectividade d 
, que continuam a ser empregados do no 

mesmas condições em que o eram do pr 

cante, pagam os saldos devedores, retiram os titulos depo-
tados, ou os transferem para outros estabelecimentos, 

., etc. 
Todos os negocios entre o British Bank e os seus clientes
tratados dia a dia entre os clientes e os liquidantes, limi

do-se o supplicante a receber aquelles clientes que quei
se transferir para elle, mediante contractos novos ou 

em de transferencia de fundos, como podem se transferir, 
muitos se tem transferido, para outros estabelecimentos 

carios. 

• • • 
Mas a tudo accresce que o dec. 54 de 12 setembro 1934,. 

e é o grande cavallo de batalha, mero acto regulamentar· 
Poder Executivo, já no periodo constitucional (setembro de 

934, quando a Constituição é de julho anterior), não tem 
ça de let. 

Aliás a establlidade dos bancarias foi creada, não pelo 
:orno o antigo proprietario podia liquidar tado decreto 54, mas pelo dec. 24.615 de 8 julho 1934, este 
tambem o novo pode liquidal-o . com força de lei, porque é acto do Governo Provisorio. 
emquanto o estabelecimento subsistir, ·qu De sorte que o decreto 54, baixado como regulamento do 
igo proprietario, quér nas mãos do novo prcJec. 24. 615, é inoperante em tudo quanto exorbitou do de
s empregados serão mantidos. Mas, dada ereto regulamentado, e este não tem nenhum dispositivo 
;tabelecimento, seja seu proprietario Paulfmt:tv ao invocado art. 92 daquelle, limitando-se a estatuir,. 
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com a firmeza de uma regra absoluta, que a estabilidade cessa 
no caso de fallencia ou de extincção do estabelecimento. 

Eis a letra do dec. 24.615 de 8 de julho de 1934: 

Art. 15. Ao empregado em banco ou casa banca
ria, a partir da data da publicação do presente decre
to, é assegurado o direito de effectividade, desde que 
conte dois ou mais annos de serviço prestados ao mes
mo estabelecimento, e salvo em caso de fallencia ou 
extincção do estabelecimento, só poderá ser demittido 
em virtude de falta grave, etc. 

Por conseguinte, toda a questão está em subsistir ou não 
subsistir o estabelecimento em que o empregado trabalha. 
Desde que o estabelecimento desappareça, fecha as suas por
tas, pertença a quem pertencer, o funccionario não pode ser 
conservado, porque seria um absurdo ficar o empregador obrl· 
gado a conservar um empregado, não existindo mais o em
prego. 

Supponhamos que amanhã o Banco do Brasn, que tem o 
seu estabelecimento na rua 1.0 d~ Março, adquira o Banco de 
'Credito Mercantn, que tem o seu estabelecimento na rua da 
Quitanda. Si elle mantiver abertos os dois estabelecimentos, 
terá que conservar os funccionarios do estabelecimento adqui· 
rido, mas si elle liquidar e fechar o estabelecimento da rua da 
Quitanda, os funccionarios desse estabelecimento terão que 
ser dispensados, pela extincção do respectivo emprego. 

O direito dos empregados não pode cercear o direito dos 
empregadores, a ponto de impedir que estes realisem negocios 
licitas, transacções mercantis permittidas pelas leis do mundo 
inteiro. 

Por isso mesmo, e para garantir a liberdade commercial, 
a Constituição Federal de julho de 1934, que é posterior aos 
decretos que regulam a estabilidade dos bancarias, restringiu 
essa estabilidade aos seus verdadeiros termos, estatuindo, no 
seu art. 121, § 1.0 letra g, como principio fundamental, 11a in· 
demnisação ao trabalhador dispensado sem justa causa", es· 
tando essa indemnisação hoje regulada pela lei 62 de 5 de ju· 
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Dbo de 198&, que abrange, num 
prepdos da lnduatrJa ou do 
justamente do caso de um ucu'~' " 
dam memoravel da COrte A.tu ..... m~ 

dlcltJrlo, vol. 37, pag. 110, e do 
nJatro LAUDO DB CAMABOO, em 
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11 que o ftiU]amentou, a Uqu1 
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•• ~ao empregado 
Uquldaolo (art. 4). 
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o P'I'DfiiiDr lblma PIMDTBl 
...._ 'f1llto8 do dlrelto nack 

._ .. .,,, fiB um eltudo do prlnclp: 
IIIIIIJiaglo rnoluclon•ria, em que 
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A estabilidade, inden 
DO emprego, emftm a proh 
ria do empregado - este' 
legislador revoluclonario, ( 
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·egra absoluta, que a estabiltdade cessa 
de extincção do estabelecimento. 

!4.615 de 8 de julho de 1934: 

.o empregado em banco ou casa banca-
data da publicação do presente decre

to o direito de effectividade, desde que 
1ais annos de serviço prestados ao mes
lento, e salvo em caso de fallencia ou 
rtabelecimento, só poderá ser demittido 
falta grave, etc. 

da a questão está em subsistir ou não 
mto em que o empregado trabalha. 
nento desappareça, fecha as suas por
•ertencer, o funccionario não pode ser 
il. um absurdo ficar o empregador obri· 
3mpregado, não existindo mais o em· 

amanhã o Banco do Brasil, que tem o 
rua 1.0 d~ Março, adquira o Banco de 
tem o seu estabelecimento na rua da 
;iver abertos os dois estabelecimentos, 
mccionarios do estabelecimento adqui· 
r e fechar o estabelecimento da rua da 
Lrios desse estabelecimento terão que 
:tincção do respectivo emprego. 
·egados não pode cercear o direito dos 
de impedir que estes realisem negocios 
::antis permlttidas pelas leis do mundo 

para garantir a liberdade commercial, 
de julho de 1934, que é posterior aos 
. estabiltdade dos bancarios, restringiu 
1US verdadeiros termos, estatutndo, no 
g, como principio fundamental, 14a in· 
Ldor dispensado sem justa causa", es· 
o hoje regulada pela lei 62 de 5 de ju-
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de 1935, que abrange, num mesmo circulo, todos os em· 
Jl!pdos da industrla ou do commercio, conforme, tratando 
j.-a.mente do caso de um bancaria, já foi assentado em accor
dam memoravel da Côrte Suprema, publicado no Archivo Ju
'*"ttrlo, vol. 37, pag. 110, e do qual foi relator o preclaro Mi· 
Jdltro LAooo DE CAMARGO, em cujo voto lê-se textualmente: 

Não ha legislação no mundo que obrigue um pa
trio a ter contra sua vontade e a seu serviço um em
pregado. Por isso, tudo se resolverá no terreno pura
mente economtco, com a indemnlsação devida. Hoje 
não mais se poderá discutir a respeito, quando é a 
proprla Constituição que, pelo art. 121, § 1.0 letra g 
c:Uspõe que a legislação do trabalho observará, como 
preceito, a indemnlsação ao trabalhador dispensado 
sem justa causa. Importa em dizer que, indemnlsan
do, a proprta dispensa não está sujeita á restrtcção 
alguma. E esta indemnlsaçio está prevista em lel 

E note-se que, quer pelo dec. 24.615 de 1934, quer pelo 
dec. 64 que o regulamentou, a liquútação extinguia a estabili· 
dGde, e foi CODJegUintemente a lei 62 quem salvou a establ· 
lldade, assegurando ao empregado a lndemnisação mesmo no 
cuo ele llqutdação (art. 4). 

§ 

O Professor MENDES PIMENTEL, sem favor nenhum um 
dos maiores vultos do direito nacional, em parecer que corre 
impresso, fez um estudo do principio de estabilidade na nossa 
legislação revolucionaria, em que toma patente que a dou
trina do citado accordam da Côrte Suprema é a unica que se 
conforma com o nosso direito. Eis as palavras do grande 
mestre: 

A estabilidade, lndemlsslbilidade, permanencia 
no emprego, emfim a prohlbição á despedida arbitra
ria do empregado - esteve sempre na cogitação do 
legislador revolucionaria, como o attestam os nume-
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rosos diplomas das suas reformas de caracter social. 
Tentou-se, aliás $n vão, équiparar aquelle ao 

funccionario publico, esquecendo-se de que são ina
malgaveis as relações de direito em uma e em outra 
especie (CLOVIS BEVILAQUA, Obs. 5 ao art. 1.216 do 
Codigo Civil). 

O contracto de trabalho, pertencente á categori~ 
dos de locação, é, de sua natureza, consensual, bila
teral perfeito, commutativo e oneroso. E sua inexe
cução, como na generalidade das convenções, dá la
gar á reparação por perdas e damnos, arts. 1. 036 e 
1. 092 do Codigo Civil. 

O Dec. n. 19.770, de 10 de março de 1931, regula 
dor da syndicalisação das classes patronaes e opera1 
rias, prohiblo aos patrões ou emprezas despedir o em• 
pregado ou operaria pelo facto de associar-se ao syn1 
dlcato de sua classe (art. 13) ; e, no caso de de1n~:scü'r 
será paga indemnização correspondente ao salario 
ordenado de seis mezes (§ 1.0 ). 

Tambem no dec. n. 24.273, de 22 de Maio d~ 
1934, (Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Com1 
merciarlos), se prescreve a estabilidade dos empregBII 
dos e operarias que contarem mais de dez annos de 
serviço effectivo na mesma casa commercial (art. 
33); mas a sancção á despedida injusta é a indemnt-t 
2CU}áo prevista no referido dec. n. 19.770 (paragra 
pho unico). Estas disposições são reproduzidas no re-~ 
gulamento a esse decreto-lei (dec. n. 183, de 26 de 
dezembro de 1934, arts. 90, 94 e 96, § 2.0 ). 

Ainda o dec. n. 24.615, de 8 de julho de 1934 
(Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Banca .. 
rios) assegura o direito de effectividade ao empregadel 
em banco ou casa bancaria que conte dois ou maia 
annos de serviços prestados ao mesmo estabelecimen~ 
to (art. 15); impõe (§ 2.0 ), em caso de inexistencial 
de falta grave, a juizo do Conselho Nacional do Tra1 
balho, a readmissão ao serviço, mas a infracção é 
punida com a multa de 500$000 a 10:000$000, ele-t 
vada ao dobro em caso de reincidencia. O regulame 
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das suas reformas de caracter social. 
aliás t$n vão, equiparar aquelle ao 

ublico, esquecendo-se de que são ina
elações de direito em uma e em outra 
s BEVILAQUA, Obs. 5 ao art. 1.216 do 
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commutativo e oneroso. E sua inexe
a generalidade das convenções, dá lo
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~34, arts. 90, 94 e 96, § 2.o). 
ec. n. 24.615, de 8 de julho de 1934 
Aposentadoria e Pensões dos Banca
o direito de effectividade ao empregado 
casa bancaria que conte dois ou mais 
~os prestados ao mesmo estabelecimen
mpõe ( § 2. 0 ) , em caso de inexistencia 
a juizo do Conselho Nacional do Tra

nissão ao serviço, mas a infracção é 
multa de 500$000 a 10:000$000, ele

em caso de reincidencia. O regulamen-
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to respectivo (dec. n. 54, de 12 de setembro de 1934) 
determina, art. 96, que, sendo a decisão do Conselho 
Nacional do Trabalho no sentido de ser reintegrado 
o empregado e fixado o prazo para o respectivo cum
primento, a:purar-se-ão em processo summario os 
damnos sofjrtdos por aquelle em consequencia da de
mora na execução ou inadimplemento da decisão do 
dito Conselho. 

A Constituição da Republlca, art. 121, § 1.0 letra 
g, impõe que a legislação do trabalho prescreve a 
"âldemntzação ao trabalhador dispensado sem justa 
causa". 

E a lei n. 62, de 5 de junho de 1935, reguladora 
desse mandamento constitucional "assegura ao em
pregado da industria ou do commercio, não existindo 
prazo estipulado para a terminação do respectivo con
tracto de trabalho, e quando fôr despedido sem justa 
causa, o direito de haver do empregador uma indem
nlzação paga na base do maior ordenado que tenha 
percebido na mesma empreza" (art. 1.0 ) . 

Não pode, portanto, haver duvida de que ao em
pregador é facultado, com ou sem justa causa, des
pedir o empregado. No primeiro caso, occorrendo 
causa justa para despedida, nenhuma indemnização 
deverá a quem deu motivo ao rompimento do contra
cto. Na segunda hypothese, pois que delle é a culpa 
do desfazimento da convenção, ao empregador cum
pre reparar o damno resultante de sua attitude in· 
juridica. 

§ 

Em ultima analyse, a presente reclamação deve ser jul
pda improcedente: 

·1.0 ) porque o supplicante não incorporou o British Bank; 
2. 0 ) porque quando tivesse incorporado, era seu direito 

dispensar os empregados do Banco incorporado, dada a ex
tincção dos respectivos estabelecimentos; 
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3.0 ) porque a verdade é que os empregados do British 
Bank foram dispensados, em consequencia da liquidação desse 
Banco, pelos respectivos liquidantes, mediante a indemnização 
legal. 

Nestes termos, invocando os doutos supplementos dos 
egregios Juizes, o supplicante pede e espera justiça. 

Rio, 10 março 1937, 

Os aclvogadoa, 

JULIO SANTOS FILHO 

A.NTENOR VIEIRA DOS SANTOS. 

Em tempo: o reclamante Arnaldo Lorenzetti já recebeu a 
indemnisação e deu quitação ao British Bank (doc. n. 8). 



A Liquidação do British Bank 
e o ~1/L· 3 

Direito dos seus Funccionarios 

ALLEGAÇOES 
PELOS ADVOGADOS 

Antenor Vieira dos Santos 
e 

Julio Santos Filho 
E 

Pareceres 
DO 

MINISTRO PIRES E ALBUQUERQUE 
EDO 

OR. LEVI CARNEIRO .•. 

JUO DB JANJ:IRO 
TJp, DO JOIIN.U. 110 00MMaa010 

Rodrlpq. o. 
1131 



I 

. 
RECURSO PARA O EXMO. SR. MINISTRO DO 
TRABALHO, INTERPOSTO DE UMA DECI
SÃO DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGA-

. MENTO DE SANTOS 



Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Industria e Commercio: 

O BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA LIMITED, 
sociedade anonyma com séde em Londres e Filiaes no Brasil, 
vem requerer se digne V. Ex. avocar da Junta de Conciliação 
e Julgamento do Municipio de Santos, E. de São Paulo, o pro
cesso em que é reclamante Fausto S~tos Filho e reclamado 
o Banco supplicante, para o fim de ser reformada a decisão 
daquella colenda Junta, nos termos do art. 29 do dec. 22 .132 
de 25 novembro de 1932, que dispõe: 

Art. 29. E' facultado ao Ministro do Trabalho, 
Industria e Commercio avocar qualquér processo em 
que haja decisão proferida, ha menos de 6 mezes, 
pelas Juntas de Conciliação e Julgamento e na forma 
indicada no presente decreto, a requerimento da par
te e provando esta ter havido flagrante parcialidade 
dos julgadores ou violação expressa de direito. 

I 

O supplicante junta, como doc. n. 1, uma certidão verbo 
ad verbum de todo o processo, e pela qual se verifica que a 
decisão foi proferida ha menos de seis mezes, no dia 23 de 
outubro proximo passado (fls. 10 a 15 da certidão), estando 
portanto o presente recurso dentro do prazo legal. 

II 

E' a seguinte, no seu inteiro teOr, a decisão referida, isto 
é, lê-se na acta da audiencia de julgamento (doc. 1, fls. 14-15): 
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Dada a ausencia do reclamado Bank of London 
& South America Limited não foi possivel propOr e 
realisar a conciliação. 

Em seguida, passou a Junta a deliberar: 
attendendo a que o funccionario bancaria tem 

garantida a sua estabilidade desde que conte dois 
ou mais annos de serviço prestado ao mesmo estabe
lecimento (art. 89 do dec. 54 de 12 setembro 1934); 

attendendo a que o empregado, que já tinha a 
sua estabilidade assegurada por lei anterior a de n. 62 
de 5 junho 1935, teve o seu direito reasegurado pela 
disposição do art. 10 desta ultima lei, quando exigiu 
o prazo de dez annos para a estabilidade apenas da
queDes empregados que ainda não gosassem dessa 
garantia por força da legislação já então vigente; 

attendendo a que o bancaria Fausto Santos Fi
lho contava cerca de oito annos de serviço ao THE 
BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED e, 
pois, tinha a sua estabilidade garantida pelo referido 
art. 89 do dec. n. 54 de 12 setembro 1934; 

attendendo a que se não pode considerar motivo 
justo o invocado para a sua dispensa, visto como o 
que de facto se verificou não foi propriamente a li
quidação de um Banco, mas a fu,Bilo de dois estabele
cimentos bancarias f.nglezes, inspirada em interesses 
de ordem mercantil; 

attendendo a que não seria justo permtttir que 
esses estabelecimentos, fundtndo-se, recolhessem para 
uma só administração todas as vantagens commer
ciaes de clientela e até de materiaes indispensaveis 
ao seu commercio, e rejeitassem apenas as responsa
bilidades decorrentes dos contractos de trabalho for
mados com os seus funccionarios; 

attendendo a que finalmente "cuando no existen 
causas justas de despido, ni imputables al trabajador 
ni apenas al mismo, es cuando el despido debe ser 
calificado juridicamente de injusto y por tanto cuan
do el patron ha de ser condenado a abonar al obrero 
el importe de los jornales correspondientes a los que 

_.,_ 
normalmente debe 4111'81 
macion, y ademais a reae 
Espafíol deZ Trabajo, O~ 

resolve esta Junta, p 
o Bank of London & Sou: 
sor de The British Bank 
a readmitttr o reclamant 
suas funcções e com o mt 
lhe esse vencimento ou o 
(oitocentos e oitenta mil 
pensa injusta (14 de outt 
readmissllo, e senos de ] 
valor de trinta contos de 

m 

Como se vê, a decisão conclue 
cante readmitta como seu funcci1 
Santos Filho. 

Mas o reclamante não foi jár 
cante, e do processo não consta, 
nhum documento que prove que 
gum dia funccionario do supplica 

O unico documento idoneo pl 
carteira profissional, nos termos 
1932, que a instituiu, e do dec. 22 
regulamentou o primeiro. 

Em ambos esses decretos lê-: 
{art. 11 do dec. 21.175 reproduzid1 

Art. 11. Em caso C: 

dor, por motivo de salarit 
teira profissional constit 

A carteira profissional do rt 
processo, e aliás da propria decisã 
foi empregado de The British Bai 
do os serviços do reclamante sidt 
dores do liquidante do British B: 
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neta do reclamado Bank of London 
1 Limited não foi possivel propôr e 
ação. 
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L que o funccionario bancario tem 
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, e rejeitassem apenas as responsa
tes dos contractos de trabalho for
s funccionarios; 
que finalmente "cuando no existen 
espido, n1 imputables al trabajador 
no, es cuando el despido debe ser 
nente de injusto y por tanto cuan-
1 ser condenado a abonar ai obrero 
ornales correspondientes a los que 
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normalmente debe durar el procedimento de recla
macion, y ademais a readmitir, al obrero". (Derecho 
Espafíol d.el Trabajo, GALLABD FOLCB, pag. 85) ; 

resolve esta Junta, por unanimidade condemnar 
o Bank of London & South America Limited, succes
sor de The British Bank of South America Limited, 
a readmittir o reclamante Fausto Santos Fllho, nas 
suas funcções e com o mesmo vencimento e a pagar
lhe esse vencimento ou ordenado mensal de 880$000 
(oitocentos e oitenta mll réis) desde a data da dis
pensa injusta (14 de outubro de 1936) até a effectiva 
read.missli.o, e senos de processo calculados sobre o 
valor de trinta contos de réis (30:000$000)". 

III 

Como se vê, a decisão conclue determinando que o suppll
cante read.mitta como seu funccionario o reclamante Fausto 
Santos Fllho. 

Mas o reclamante não foi jámais funccionario do suppll
cante, e do processo não consta, como não pode constar, ne
nhum documento que prove que o reclamante tenha sido al
gum dia funccionario do suppllcante. 

O unico documento idoneo para a prova do emprego é a 
carteira profisstonal, nos termos do dec. 21.175 de 21 março 
1932, que a instituiu, e do dec. 22. 035 de 29 outubro 1932, que 
regulamentou o primeiro. 

Em ambos esses decretos lê-se textualmente o seguinte 
(art. 11 do dec. 21.175 reproduzido no art. 13 do dec. 22.035): 

Art. 11. Em caso de conflicto com o emprega
dor, por motivo de salario ou tempo de serviço, a car
teira profissional constituirá documento probatorio. 

A carteira profissional do reclamante não foi junta ao 
processo, e aliás da propria decisão se vê que elle era e sempre 
foi empregado de The British Bank e não do suppllcante, ten
do os serviços do reclamante sido dispensados pelos procura
dores do liquidante do British Bank, nos termos da seguinte 
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carta que o proprio reclamante juntou ao processo (vide a 
certidão junta como doc. n. 1, fls. 12) : 

Santos, 14 outubro de 1936. 
Dlmo. Sr. Fausto Santos Filho. 

Avenida Pinheiro Machado, 55 

Nesta 

Amigo e Senhor: 
Devido á circumstancia de ter entrado em liqui

dação o British Bank of South America Limited, ve
mo-nos na contingencia de ir dispensando os seus 
funccionarios de accordo com as necessidades da mes
ma liquidação, e, nestas condições, lamentamos ser 
obrigados a dispensar os vossos serviços nesta data, 
autorisando-vos a receber na nossa caixa, além do 
vosso ordenado vencido até a presente data, mais um 
mez, e mais a indemnisação de 7:040$000 a que ten
des direito, nos termos da lei n. 62 de 5 de junho 
de 1935. 

Somos, com estima e consideração, de 

v. v. 
Amigos obrigados 

E. 0. DANIEL - R. J. C. HUNT 
pp. liquidante. 

Portanto, tendo sido o reclamante despedido do British 
Bank, que é uma sociedade anonyma hoje em liquidação, e si 
a sua demissão foi injusta, a parte legitima para o processo 
seria o British Bank, em liquidação, e nunca o supplicante, 
parte manifestamente illegitima, pois entre o supplicante e o 
reclamante não existe, nem jámais existiu, qualquér vinculo 
juridico de preposição commercial. 

Em outras palavras: a decisão da Junta de Santos foi 
proferida contra parte manifestamente illegitima, sendo por 
isso mesmo nulla de pleno direito, pois sabido é que todos os 

-9 

Codigos do Processo do Brasil, 
novembro de 1850, considerali 
processos nos casos de illegitin 
Eis o texto do regul. 737 citado 
e ainda hoje applicada na Jus1 

Art. 672. São m 
§ 1.0 ) Sendo as p~ 

petentes e não legitin 

Allega, porém, o reclama 
British Bank passou automati 
supplicante por ter este adqui 
effectuando-se assim uma fusã 

Eis as proprias palavras 
uma carta que dirigiu ao suppl 
sua reclamação (doc. 1, fls ... 

que tendo esse l 
The Anglo-South Am• 
tenciam as acções do '1 
rica Ltd. e de cujo act 
Banco a fusão com ( 
mente um unico esta 
prova com a reunião c 
no edificio desse Ban 
fazer parte do quadro 

E mais adiante: 

Portanto, a simpl 
não extingue o direitc 
empregado, como ela 
tigo 92. 

Que a Lei 54, qu 
carios e Banco, sendo 
estabelece uma indem 
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lamante juntou ao processo (vide a 
. n. 1, fls. 12) : 

>utubro de 1936. 
'austo Santos Filho. 

ida Pinheiro Machado, 55 

Nesta 

llhor: 
·cumstancia de ter entrado em liqul
Bank of South America Limited, ve
lngencia de ir dispensando os seus 
accordo com as necessidades da mes-

3, nestas condições, lamentamos ser 
tensar os vossos serviços nesta data, 
a receber na nossa caixa, além do 
·encido até a presente data, mais um 
demnisação de 7:040$000 a que ten
tarmos da lei n. 62 de 5 de junho 

estima e consideração, de 

v. v. 
Amigos obrigados 

E. 0. DANIEL - R. J. C. HUNT 
pp. liquidante. 

o reclamante despedido do British 
le anonyma hoje em liquidação, e si 
a, a parte legitima para o processo 
liquidação, e nunca o supplicante, 

gitima, pois entre o supplicante e o 
!m jámais existiu, qualquér vinculo 
nmercial. 
a decisão da Junta de Santos foi 

a.nifestamente illegitima, sendo por 
> direito, pois sabido é que todos os 
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Codigos do Processo do Brasil, a começar do regul. 737 de 25 
novembro de 1850, consideram substancialmente nullos os 
processos nos casos de illegitimidade de qualquér das partes. 
Eis o texto do regul. 737 citado, art. 672, que é uma lei geral, 
e ainda hoje applicada na Justiça Federal: 

Art. 672. São nullos os processos: 
§ 1. 0 ) Sendo as partes ou algumas dellas incom

petentes e não legitimas, etc .• 

IV 

Allega, porém, o reclamante que sendo funccionario do 
Britlsh Bank passou automaticamente a ser funccionario do 
supplicante por ter este adquirido a propriedade do British, 
effectuando-se assim uma fusão dos dois Bancos. 

Eis as proprias palavras do reclamante, constantes de 
uma carta que dirigiu ao supplicante e com a qual instruiu a 
sua reclamação (doc. 1, fls. . .• ) : 

que tendo esse Banco adquirido as ac,ções do 
The Anglo-South American Bank Ltd., a quem per
tenciam as acções do The Britlsh Bank of South Ame
rica Ltd. e de cujo activo faziam parte, effectuou esse 
Banco a fusão com o Brttish, constituindo, actual
mente um unico estabelecimento, conforme se com
prova com a reunião dos serviços e dos funccionarios 
no edlficio desse Banco, passei, automaticamente, a 
fazer parte do quadro de funccionarios desse Banco. 

E mais adiante: 

Portanto, a simples transferencia de propriedade 
não extingue o direito de effectividade assegurada ao 
empregado, como claramente se lê no referido ar
tigo 92. 

Que a Lei 54, que regula as relações entre ban
carias e Banco, sendo a unica applicavel no caso, não 
estabelece uma lndemnlsação fixa ao empregado des-
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pedido injustamente e illegalmente, indemnisação 
esta que deve ser ajustada de commum accordo en
tre as duas partes interessadas, o que aliás estou 
prompto a fazer. 

Que a tentativa, absolutamente Wegal, da ap
plicação da indemnlsação da Lei 62 para o meu caso, 
esse Banco (unico existente com a encampação e fu
são London-Anglo-British) reconhece implicitamente 
que me está demlttindo sem justa causa, violando, 
portanto, a estabilidade assegurada ao bancarlo pelos 
decretos ns. 24.615 e 54, de 9 de Julho e 12 de Se
tembro de 1934. 

Que esse Banco não pode em absoluto prejulgar, 
uma vez que o processo iniciado pelo Syndicato Bra
sileiro de Bancarios, de que trata a publicação no 
Diario Official de 7 do corrente, prosegue o seu curso 
normal, tendo havido apenas uma informação da 
Procuradoria do Trabalho, que por não assentar, em 
bases Zegaes, nenhum valor tem e está contestada 
pelo Syndicato. E' claro e logico que sómente um des
pacho final do Sr. Ministro do Trabalho poderá re
solver a questão, determinando a ser seguido, e esse 
despacho final não existe. 

v 

Como se vê, em vez de offerecer um documento provando 
a sua allegada qualidade de funccionario do supplicante, do
cumento esse, que, como vimos, só poderia ser a sua carteira 
profissional, o reclamante apresentou-se perante a Junta de 
Concüiação, com uma complexa questão de direito, que a Jun
ta, adstricta a apreciar de plano meras questões de jacto, não 
tem competencia para apreciar ou resolver, tanto mais quanto 
tnteressa, não isoladamente ao reclamante, mas a toda colZe
ctiviãade dos funccionarios do Brttish Bank. 

Com effelto o dec. 22. 132 de 25 novembro de 1932, que 
instituiu as Juntas de Concüiação e Julgamento e regulamen
tou as suas funcções, no seu art. 1 afasta peremptoriamente 
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da alçada ou competencia dessas Ju 
ctam a conectividade a que pertencel 

Eis os termos inequívocos do dec 

Art. 1. Os litlglos orlt 
balho, em que sejam partes 
dos, e que não ajfectam a co 
cerem os litigantes, serão d 
Concüiação e Julgamento, 4 
lei, e na forma nella estat\l 

Ainda mesmo que não estivesse e: 
lectivo, a simples circumstancia de e: 
tão de direito seria bastante para es 
Junta, que, não sendo constituída dt 
propria indole de sua instituiçio, di: 
dam applicação de prlncipios contro 
mais quanto o processo perante e11a 
marlssima, e do qual está excluída i 
dos (art. 10), não comporta a eluc 
plexas. 

Aliás, isto mesmo o comprehenc 
carios deste Districto Federal, quan1 
ma conectiva ao conhecimento de V 
ficou assentado, pelo jurídico parec 
dor Geral do Trabalho, do qual V. E: 
não havia Zogar na especie para a i 
Conciliação. 

Juntamos á presente petição, c1 
Diario Official em que se acha pul 
curador Geral e o despacho de V. E 

De sorte que a Junta de Sant 
sua competencia, decidiu em desacs 
juridica desse Ministerio, e afinal 
pressa de direito, incorrendo por iss 
censura do art. 29 do dec. 22 .132 de 
no inicio da presente petição, e qut 
para cassar as decisões das Juntas 
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nente e 1llegalmente, indemntsação 
!er ajustada de commum accordo en
rtes interessadas, o que aliás estou 
r. 
~ativa, absolutamente 1llegal, da ap
emntsação da Lei 62 para o meu caso, 
lco existente com a encampação e :fu
~lo-British) reconhece implicitamente 
!mittindo sem justa causa, violando, 
.bilidade assegurada ao bancaria pelos 
. 615 e 54, de 9 de Julho e 12 de Se-

mco não pode em absoluto prejulgar, 
processo iniciado pelo Syndicato Bra
arios, de que trata a publicação no 
le 7 do corrente, prosegue o seu curso 
aavido apenas uma in:formação da 
1 Trabalho, que por não assentar, em 
nhum valor tem e está contestada 
ID' claro e logico que sómente um des
Sr. Ministro do Trabalho poderá re
'• _determinando a ser seguido, e esse 
1ao existe. 

v 

le offerecer um documento provando 
de funccionario do supplicante, do
vimos, só poderia ser a sua carteira 
e apresentou-se perante a Junta de 
:1plexa questão de direito, que a Jun
~ plano meras questões de facto, não 
~eciar ou resolver, tanto mais quanto 
te ao reclamante, mas a toda colle
•s do British Bank. 

2 .132 de 25 novembro de 1932, que 
1cll1ação e Julgamento e regulamen
seu art. 1 afasta peremptoriamente 
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da alçada ou competencia dessas Juntas os litigios que affe
ctam a collectividade a que pertencerem os litigantes. 

Eis os termos inequivocos do decreto citado: 

Art. 1. Os litigios oriundos de questões de tra
balho, em que sejam partes empregados syndicalisa
dos, e que não affectam a collectividade a que perten
cerem os litigantes, serão dirimidos pelas Juntas de 
Conciliação e Julgamento, estabelecidas na presente
lei, e na forma nella estatuida . 

Ainda mesmo que não estivesse em causa um interesse col
lectivo, a simples circumstancia de envolver o caso uma ques
tão de direito seria bastante para escapar da competencia da 
Junta, que, não sendo constituída de juristas, não pode, pela. 
propria indole de sua instituição, dirimir litigios que deman
dam applicação de principios controvertidos de direito, tanto. 
mais quanto o processo perante ella, pela sua natureza sum
marissima e do qual está excluida a intervenção de advoga
dos (art. i o), não comporta a elucidação de questões com
plexas. 

Aliá.s, isto mesmo o comprehendeú o Syndicato dos Ban
carias deste Districto Federal, quando trouxe o caso sob for
ma collectiva ao conhecimento de V. Ex., e em cujo processo· 
ftcou assentado, pelo jurtdico parecer do illustrado Procura
dor Geral do Trabalho, do qual V. Ex. se declarou sciente, que 
não havia logar na especie para a intervenção das Juntas de
Conciliação. 

Juntamos á presente petição, como doc. n. 2, a folha do 
Diario Offtcial em que se acha publicado o parecer do Pro
curador Geral e o despacho de V. Excellencia. 

De sorte que a Junta de Santos decidiu exorbitando de 
sua competencia, decidiu em desacato á mais alta autoridade 
juridica desse Ministerio, e afinal decidiu com violação ex
pressa de direito, incorrendo por isso mesmo a sua decisão na 
censura do art. 29 do dec. 22 .132 de 1932, citado e transcripto 
no inicio da presente petição, e que dá competencia a V. Ex. 
para cassar as decisões das Juntas proferidas contra direito-
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VI 

Para assentar que todos os empregados do British Bank 
passaram automaticamente a fazer parte do quadro dos func
cionarios do suppllcante, o reclamante, cujas allegações foram 
adaptadas sem maior exame pela Junta, confunde lamenta
velmente coisas muito distinctas, a saber: 

a) transferencia das acções de uma sociedade anonyma; 
b) fusão de duas sociedades anonymas; 
c) acquisição da propriedade de um estabelecimento com

mercial. 

VII 

Antes de tudo releva notar, de passagem, que o suppli
cante não compareceu, por seu representante, á audiencia do 
julgamento, mas dirigiu á Junta a petição que se lê a fls. 9v.-
10 da certidão junta (doc. 1), concebida nos seguintes termos: 

Exmo. Sr. Dr. Presidente da Junta de Concilia
ção e julgamento· do :Municipio de Santos: 

Diz o Bank of London & South America Limited 
que recebeu de V. S. a notificação legal para compa
recer a essa Junta e afim de tratar de uma reclama
ção do Sr. Fausto Santos Filho, e vem, muito respei
tosamente, confirmar o que disse no processo exis
tente e organisado pelo Departamento Estadoal do 
Trabalho, sobre o assumpto, accrescentando: 

a) que jámais Fausto Santos Filho foi seu em
pregado; e 

b) nada ter com o que elle allega. 

J. aos autos, pede deferimento. 

Santos, 23 outubro 1936. 

WASIUNGTON DE ALMEmA 
advoga4o. 
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§ 

No caso o que houve foi sim) 
das acções do British Bank, que P' 
Amerlcan Bank Ltd. e que hoje I 

Por conseguinte, méro accim 
plicante não está com elle fundidl 
prietario dos seus estabelecimen 
a pertencer á mesma pessoa ju1 
The British Bank of South AmE 
dação. 

Como accionista do British ' 
ponde pelo passivo deste, e muitl 
este assumidas perante terceiros 
pregados, pois é sabido que todA 
nistas de uma sociedade anonyn 
capital representado pelas acçõE 
ram cedidas. Eis o texto do art. 1! 
que regula entre nós as sociedac 

Art. 15. Os sacio 
pela quota do capital df 
que lhes são cedidas. 

Em outras palavras: o supJ 
ram e continuam a ser duas soe 
soas jurídicas distinctas, o que q1 
cillação de Santos, condemnand 
um empregado do British Bank, 
um desconchavo, um absurdo, t 

elas que bradam aos céus. 

VII 

Evidenciado, como ficou, q 
Bank continuam a ser duas pes: 
tendo a ver qualquer dellas co 
estão ipso jacto excluidas as hYI 
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VI 

todos os empregados do British Bank 
tente a fazer parte do quadro dos !unc
,e, o reclamante, cujas allegações foram 
exame pela Junta, confunde lamenta
distinctas, a saber: 
as acções de uma sociedade anonyma; 
ociedades anonymas; 
:opriedade de um estabelecimento com-

VII 

tva notar, de passagem, que o suppli
por seu representante, á audiencia do 

1 á Junta a petição que se lê a fls. 9v.
oc. 1), concebida nos seguintes termos: 

Dr. Presidente da Junta de Concilia
lto do Municipio de Santos: 

E: o! London & South America Limited 
V. S. a notificação legal para compa

nta e afim de tratar de uma reclama
ste Santos Filho, e vem, muito respei
lfirmar o que disse no processo exis
sado pelo Departamento Estadoal do 
• o assumpto, accrescentando: 
nais Fausto Santos Filho foi seu em-

r com o que elle allega. 

J. aos autos, pede deferimento. 

outubro 1936. 

W ASmNGTON DE ALMEIDA 
actvopclo. 
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§ 

No caso o que houve foi simples transferencia da maioria 
das acções do British Bank, que pertenciam a The Anglo South 
American Bank Ltd. e que hoje pertencem ao supplicante. 

Por conseguinte, méro accionista do British Bank, o sup
pllcante não está com elle fundido, e nem mesmo é o novo pro
prietario dos seus estabelecimentos, porque estes continuam 
a pertencer á mesma pessoa juridtca, á Sociedade Anonyma 
The British Bank of South America Limited, hoje em liqui
dação. 

Como accionista do British Bank, o suppllcante não res
ponde pelo passivo deste, e muito menos pelas obrigações por 
este assumidas perante terceiros, entre os quaes os seus em
pregados, pots é sabido que toda responsabtltdade dos accto
nistas de uma sociedade anonyma é limitada á realtsação do 
capital representado pelas acções que subscreveu ou lhe fo
ram cedidas. Eis o texto do art. 15 do dec. 434 de 4 junho 1891, 
que regula entre nós as sociedades anonymas: 

Art. 15 . Os socios são responsavets sómente 
pela quota do capital das acções, que subscrevem, ou 
que lhes são cedidas. 

Em outras palavras: o supplicante e o British Bank fo
ram e continuam a ser duas sociedades anonymas, duas pes
soas juridicas distinctas, o que quér dizer que a Junta de Con
ciliação de Santos, condemna~do o supplicante e readmittir 
um empregado do British Bank, praticou pura e simplesmente 
um desconchavo, um absurdo, uma dessas tremendas violen
cias que bradam aos céus. 

VIII 

Evidenciado, como ficou, que o supplicante e o British 
Bank continuam a ser duas pessoas jurldicas distinctas, nada 
tendo a ver qualquer dellas com os funccionarios da outra, 
estão ipso facto excluidas as hypotheses de fusão e de transfe-
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rencia de propriedade aventadas pelo funccionario reclaman
te e aceitas sem mais exame pela Egregia Junta de Santos. 

Todavia, examinemos mais de perto cada uma dessas duas 
hypotheses. 

IX 

E' sabido que só se dá fusão de duas sociedades anony
mas quando ambas desapparecem, dando nascimento a uma 
nova. E' o que está expresso no art. 213 do dec. 434 de 4 julho 
1891, que regula entre nós as sociedades anonymas.Eis o texto 
singello e claro do citado art. 213: 

A fusão de duas ou mais sociedades anonymas 
em uma s6 se considera como constttuiç4o de nova 
sociedade, e, portanto, se realisará de conformidade 
com os arts. 65 e seguintes deste decreto. 

Ora, desde que é a propria Junta que reconhece que a 
sociedade Bank of London continúa a existir, tendo apenas de
sapparecido a sociedade British Bank, é manifesto que não 
ha que cogitar de fusão. 

§ 

Dir-se-á, porém, que a Junta incorreu apenas num erro 
de expressão: quiz falar em incorporação, e por equivoco falou 
em fusão. 

Ora, a incorporação só se realisa quando a sociedade in· 
corporadora adquire todo o activo e assume a responsabilidade 
do passivo da sociedade incorporada. Mas neste caso é pre
ciso que as assembléas das duas sociedades se reunam, deli
berem a incorporação e esta se consumme por uma escriptura 
ou instrumento de incorporação. 

Trata-se de duas pessoas juridicas distinctas - a incor
poradora e a incorporada - que realisam um acto - a in· 
corporação - para o qual é indispensavel o consentimento de 
ambas ou, em outras palavras, o accordo da vontade de am
bas, e esse consentimento ou accordo de vontades é manifes-' 
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tado pelas assembléas dos respect 
é que "a vontade da sociedade ma1 
voto, obrigatorlo aos ausentes, al 
dentro da lei e dos estatutos" (C~ 
do de Direito Commercial, 2.a ed., 

Na especie, não consta do pro 
assembléas das duas sociedades, l 

instrumento de incorporação. Ali~ 
tem, porque Jámais foram lavrad 
niram em assembléa quér os accl 
quér os accionistas do British Ba 
ginada incorporação. 

De sorte que a Junta decidiu 
guma, limitando-se a acceitar co1 
ção do reclamante. Trata-se, po 
méra camaradagem, sem qUtJlqtU 

§ 

Diz, porém, o reclamante qt 
dos serviços e dos funccionarios 
do Bank of London" e tambem 
gidas A' PRAÇA e publicados pe· 
Bank, nas quaes ambos os Bane 
do British Bank serão continuado: 
feridos daquelle para este pelos r~ 
publicações na certidão junta, fl 

§ 

Quanto á reunião dos serviç 
no edifício do London, é eviden 
ou dez estabelecimentos num me: 
vinculo jurldico entre elles. 

No caso o que se dá é que, e 
.quidação extra-judicial, o supp: 
vida normal, está prestando a s 
r1a1 aos liquidantes, pondo á dl 
mentos de que carecem para n 
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· aventadas pelo funccionario reclaman-
1 exame pela Egregia Junta de Santos. 
mos mais de perto cada uma dessas duas 

IX 

se dá fusão de duas sociedades anony
esapparecem, dando nascimento a uma 
pressa no art. 213 do dec. 434 de 4 julho 
nós as sociedades anonymas.Eis o texto 

;ado art. 213: 

de duas ou mais sociedades anonymas 
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portanto, se realisará de conformidade 
15 e seguintes deste decreto. 

a propria Junta que reconhece que a 
llon continúa a existir, tendo apenas de
de British Bank, é manifesto que não 
(), 
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ue a Junta incorreu apenas num erro 
r em incorporação, e por equivoco falou 

io só se realisa quando a sociedade in
do o activo e assume a responsabilidade 
le incorporada. Mas neste caso é pre-
1 das duas sociedades se reunam, deli
t esta se consumme por uma escriptura 
orporação. 
~essoas juridicas distinctas - a incor
Lda - que realisam um acto - a in
ual é indispensavel o consentimento de 
>alavras, o accordo da vontade de am
lto ou accordo de vontades é manifes-· 
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• 
tado pelas assembléas dos respectivos accionistas, pois sabido 
é que "a vontade da sociedade manifesta-se exteriormente pelo 
voto, obrigatorio aos ausentes, abstinentes ou dissidentes, si 
dentro da lei e dos estatutos" (CARvALHo DE MENDONÇA, Trata· 
do de Direito Commercial, 2.a ed., vol. IV, n. 1.112). 

Na especie, não consta do processo nem qualquér acta das 
assembléas das duas sociedades, nem qualquér escriptura ou 
instrumento de incorporação. Aliás taes documentos não exis
tem, porque Jámais foram lavrados, visto que jámais se reu
niram em assembléa quér os accionistas do Bank of London, 
quér os accionistas do British Bank para deliberarem a ima· 
ginada incorporação. 

De sorte que a Junta decidiu sem se fundar em prova al
guma, limitando-se a acceitar como verdadeira a falsa aUega
ção do reclamante. Trata-se, portanto, de uma decisão de 
méra camaradagem, sem qualquér fundamento jurídico. 

§ 

Diz, porém, o reclamante que a prova está "na reunião 
dos serviços e dos funccionarios do British Bank no edificio 
do Bank of London" e tambem junta duas declarações diri
gidas A' PRAÇA e publicados pelo suppllcante e pelo British 

i !Sank, nas quaes ambos os Bancos declaram que os negocias 
do British Bank serão continuados pelo London, si forem trans
feridos daquelle para este pelos respectivos clientes (vide essas 
publicações na certidão junta, fls. 7v.-8). 

§ 

Quanto á reunião dos serviços e funccionarios do British 
no edifício do London, é evidente que a installação de dois 
ou dez estabelecimentos num mesmo edifício não cria nenhum 
vinculo juridico entre elles. 

No caso o que se dá é que, estando o British Bank em li
quidação extra-judicial, o supplicante, que continua a sua 
vida normal, está prestando a sua assistencia moral e mate
rial aos liquidantes, pondo á disposição destes todos os ele
mentos de que carecem para melhor conduzirem a liquida-
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ção. Em Santos, os negocias da Filial do British Bank já estãcl pois si varios negocies tem sido tr 
qua~iinteiramente liquidados, de sorte que, por economia, ~respectivos clientes, do British para o 
liquidantes desoccuparam o seu edificlo proprio, para maio• tem sido transferidos para outros estal 
factlidade da respectiva venda, porque elle vae ser vendid Tudo depende da expontanea prefere · 
e installaram a liquidação no edificio do London. 0 Bank of London annunciado o seu . 

Nas fallencias, entre nós, é muito commum os syndicos cllentes do British unicamente para c 
liquidatarlos fazerem desoccupar os predios em que eram es publica de que a liquidação do British 
tabelecidos os fallidos, passando os negocias da fallencia a por um grande estabelecimento em . 
rem tratados nos estabelecimentos ou escriptorios delles syn dest'arte um panico na praça, que ser~ 
dicos e liquidatarios. E' um facto de todos os dias, sem qu sastrosas. 
ninguem até hoje se lembrasse de vislumbrar nesse facto tã Mas a assistencia dada pelo sup~ 
commum e tão banal, qualquér acontecimento extraordin&-~ do British Bank é de natureza méran 
rio, capaz de gerar relações juridicas. quér vinculo juridico. 

Supponhamos que qualquér banco nacional entre em li1 
quldação. Acaso não será multo natural que peça o auxill 
do Banco do Brasil para orientar, prestigiar e facilitar a U 
quidação? E num dado momento não pode o Banco do Bras 
estabelecer dentro do seu proprio edificio, com funccionarim( 
proprios, ou com funccionarios do Banco em liquidação, wd 
escriptorio para tratar dessa liquidação? E acaso não pode ser 
liquidante o proprio Banco do Brasil ou qualquér dos seus di· 
rectores ou funccionarios? E porventura, em qualquér dessas 
hypotheses, torna-se o Banco do Brasil responsavel pelos 
funccionarios do Banco em liquidação ou pelos respectivos 
negocias? 

E' evidente que não, não e não, e tudo isso é tão claro, 
que basta formular as questões para que o caso se esclareça. 
por si mesmo. 

§ 

Quanto ás publicações A' PRAÇA, são a prova publica. 
mais eloquente de que os dois bancos - um em liquidação, e 
outro em vida normal- continuam a ser duas pessoas juri
dicas distlnctas, pois ambos assignam as referidas publica
ções, e nellas se torna muito claro que os negocias do British 
só serão continuados pelo London, si assim o entenderem os 
respectivos clientes, ordenando as respectivas transferencia8, 
e aliás é o que tem acontecido, como se verá melhor adiante,. 

XI 

Invoca, porém, o funccionario re' 
do art. 92 do regulamento 54 de 12 : 
art. 92, na sua parte final, a pedra an1 
o reclamante. Eis na integra, o cita< 

Art. 92 . A liquidação c 
por motivo de seu encerrame 
o direito de ejjectividade asse 
gados, não se considerando, 
tincção de filiaes, agencias e 
nexos, nem a simples transj 
do estabelecimento. 

Ora, os estabelecimentos commer 
nyma British Bank continuam a pe 
dade anonyma, á mesma pessoa jurid 
ministrada por seus directores e hoje 1 
houve nenhuma transferencia da pr1 
lecimentos da pessoa jurídica British 
ridica Bank of London. 

Este, como méro accionista da ~ 
não tem nenhum direito de propried 
belecimentos. Tem apenas o direito 
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s negocios da Filial do British Bank já estãd pois si varios negocios tem sido transferidos, por ordem dos 
e liquidados, de sorte que, por economia, ~ f'apecttvos clientes, do British para o London, varios outros 
:uparam o seu editicio proprio, para maioj tem sido transferidos para outros estabelecimentos bancarios. 
tectiva venda, porque elle vae ser vendid Tudo depende da expontanea preferencia dos clientes, tendo 
.uidação no editicio do London. 0 Bank of London annunciado o seu proposito de receber os 
, entre nós, é muito commum os syndicos clientes do British unicamente para dar uma demonstração 
em desoccupar os predios em que eram es publica de que a liquidação do British Bank estava amparada 
dos, passando os negocies da fallencia a s por um grande estabelecimento em vida normal, evitando 
estabelecimentos ou escriptorios delles syn dest'arte um panico na praça, que seria de consequencias de
os. E' um facto de todos os dias, sem qu sastrosas. 
se lembrasse de vislumbrar nesse facto tã Mas a assistencia dada pelo supplicante aos liquidantes 
U18l, qualquér acontecimento extraordin~ do British Bank é de natureza méramente moral, sem qual-
, relações juridicas. quér vinculo juridico. 
que qualquér banco nacional entre em Uoj 
.ão será muito natural que peça o awdli 
l para orientar, prestigiar e facilitar a li 
lado momento não pode o Banco do BrasU 
do seu proprio edificio, com funccionari~ 
unccionarios do Banco em liquidação, um 
tar dessa liquidação? E acaso não pode ser 
, Banco do Brasil ou qualquér dos seus di
narios? E porventura, em qualquér dessas 
1e o Banco do Brasil responsavel pelos 
anco em liquidação ou pelos respectivos 

não, não e não, e tudo isso é tão claro 
as questões para que o caso se esclareça:_ 

§ 

icações A' PRAÇA, são a prova publica 
1e os dois bancos- um em liquidação, e 
zl- continuam a ser duas pessoas juri
; ambos assignam as referidas publica
a muito claro que os negocios do Britlsh 
pelo London, si assim o entenderem os 

'Jrdenando as respectivas transjerencias, 
contecido, como se verá melhor adiante,. 

XI 

Invoca porém, o funccionario reclamante a parte final 
do art. 92 'do regulamento 54 de 12 setembro 1934. E' este 
art. 92, na sua parte final, a pedra angular em que se estriba 
o reclamante. Eis na integra, o citado texto regulamentar: 

Art. 92. A liquidação de um estabelecimento 
por motivo de seu encerramento definitivo, extingue 
o direito de effectividade assegurado aos seus empre
gados, não se considerando, porem, como tal, a ex
tincção de filiaes, agencias e serviços bancarios an
nexos, nem a simples transferencia da propriedade 
do estabelecimento. 

Ora, os estabelecimentos commerciaes da sociedade ano
nyma British Bank continuam a pertencer á mesma socie
dade anonyma, á mesma pessoa juridica, que era hontem ad
ministrada por seus directores e hoje por seus liquidantes. Não 
houve nenhuma transferencia da propriedade desses estabe
lecimentos da pessoa jurídica British Bank para a pessoa ju
ridica Bank of London. 

Este, como méro accionista da sociedade em liquidação, 
não tem nenhum direito de propriedade sobre aquelles esta
belecimentos. Tem apenas o direito de receber o valor das 
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suas acções, depois de terminada a liquidação, si o activo da Quér dizer: emquato o estabelec 
British cobrir o seu passivo, porque si esse activo, uma vez 11; nas mãos do antigo proprietario, quér 
quidado, isto é, reduzido a dinheiro, não fizer face a todas prietario, 08 seus empregados serão Il 

responsabWdades do passivo, o Bank of London, como acci liquidação do estabelecimento, seja f 

nista, não receberá coisa alguma, porque na liquidação de um Sancho ou Martinho, em face do texto 
sociedade anonyma só se distribue pelos accionistas o sal a estabWdade dos seus empregados se 
da liquidação depois ãe pagos todos os credores da me 
sociedade. § 

Entre os credores do British Bank em liquidação estão 
seus funccionarios que, de accordo com a lei 62 de 5 de junh De sorte que, aceitando-se, para : 
de 1935, terão cada um que receber uma indemnisação igu priedade dos estabelecimentos do BrlU 
a tantas vezes o maior ordenado quantos forem os annos d ferido para o supplicante, o que resta 
serviço. Essas indemnisações, calculadas de accordo com belecimentos continuam a funccionar 
citada Lei 62, montam a cerca de cinco mil contos de réis. E, tão sendo liquidados. 
possivel que mesmo pagando essa vultuosa indemnisação, aind Ora, a liquidação dos estabelecin 
fique alguma coisa para os accionistas, mas si essa inde além de estar regularmente deliberad 
sação montasse a cerca de vinte mil contos, como pretende (doc. n. 3), é um facto publico e noto 
Junta de Santos, que, dando o valor de 30:000$000 á causa d testemunhas são os seus proprios , f 
reclamante, quadruplicou a indemnisação da lei 62, os acci presenciando dia a dia o encerramen 
nistas do British Bank acabariam não recebendo um unic ctivos clientes, que ou retiram os sald 
real. que elles se transfiram para outros · 

Por conseguinte os accionistas de uma sociedade anonyma supplicante, pagam os saldos devedor 
em liquidação não têm nenhum direito de propriedade actual positados, ou os transferem para c 
sobre os estabelecimentos da sociedade. Têm apenas uma etc., etc .. 
espectativa de direito muito remota sobre o saldo que sobrar Todos os negocios entre o Britisl 
da liquidação. são tratados dia a dia entre os client 

§ tando-se o supplicante a receber aq 

Mas esse art. 92 do regulamento 54 tantas vezes invocado, 
quér pelo reclamante, quér pelo Syndicato dos Bancarias, não 
tem absolutamente a significação e o alcance que lhe têm sido 
apressadamente emprestado. 

O que esse texto legal estabelece, com muita claresa, é que 
o simples facto de passar um estabelecimento de um proprie
tario para outro não extingue a effectividade dos seus empre
gados, que continuam a ser empegados do novo proprietario, 
nas mesmas condições em que o eram do proprietario antigo. 

Mas assim como o antigo proprietario podia liquidar o 
estabelecimento, tambem o novo pode liquidai-o. 

ram se transferir para elle, mediantE 
dem de transferencia de fundos, COD 
muitos se tem transferido, para oub 
cartas. 

I 

A liquidação do British BaDk fol 
pelos seus accionistas no dia 18 de 
(doc. n. S). Nessa data, existiam n 
desta capital 11.531 contas, OGmPD 
tes, contas particulares, contu 1111 
depositas de avisos prévios. 
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de terminada a liquidação, si o activo d~ Quér dizer: emquato o estabelecimento subsistir, quér 
l passivo, porque si esse activo, uma vez 11-lnas mãos do antigo proprletario, quér nas mãos do novo pro
uzido a dinheiro, não fizer face a todas prletarlo, os seus empregados serão mantidos. Mas, dada a 
lo passivo, o Bank of London, como acci liquidação do estabelecimento, seja seu proprletarlo Paulo, 
coisa alguma, porque na liqutdação de u Sancho ou Martinho, em face do texto claro do citado art. 92, 
~ só se distribue pelos accúmistas o s a establlidade dos seus empregados se extingue • 
1is de pagos todos os credores da me 

§ 
res do British Bank em liquidação estão 
que, de accordo com a lei 62 de 5 de junh De sorte que, aceitando-se, para argumentar, que a pro
l um que receber uma indemnlsação igu priedade dos estabelecimentos do British Bank tenha se trans
,aior or'!_enado quantos forem os annos d ferido para 0 supplicante, o que resta indagar é si esses esta
;,mnlsaçoes, calculadas de accordo com belecimentos continuam a funcclonar regularmente ou si es
;am a cerca de cinco mil contos de réis. E' tão sendo liquidados. 
pagando essa vultuosa indemnlsação, aindq ora, a liquidação dos estabelecimentos do Britlsh Bank, 
para os accionlstas, mas si essa indemni~ além de estar regularmente deliberada pelos seus accionlstas 

:erca de vinte mil contos, como pretende a, (doc. n. 3), é um facto publico e notorlo, do qual as melhor~s 
1e, dando o valor de 30 : 000$000 á causa da testemunhas são os seus proprios ·funccionarios, que estão 
lplicou a indemnisação da lei 62, os acci~ presenciando dia a dia o encerramento das contas dos respe
Jank acabariam não recebendo um unicd ctivos clientes, que ou retiram os saldos credores, ou mandam 

l que elles se transfiram para outros bancos, inclusive para o 
~ os acclonlstas de uma sociedade anonyma aupplicante, pagam os saldos devedores, retiram os tltulos de
.êm ~enh~m direito de propriedade actual l ptados, ou os transferem para outros estabelecimentos, 
men~os aa sociedade. Têm apenas umaJ etc., etc .. 
to multo remota sobre o saldo que sobrar • Todos os negocias entre o Brltish Bank e os seus clientes 

são tratados dia a dia entre os clientes e os liquidantes, liml-
§ tando-se o suppllcante a receber aquelles clientes que quei

do regulamento 54 tantas vezes invocado, 
e, quér pelo Syndicato dos Bancarlos, não 
L significação e o alcance que lhe têm sido 
1restado. 
legal estabelece, com muita claresa, é que 
!l.ssar um estabelecimento de um proprle-
extlngue a effectividade dos seus empre
n a ser empegados do novo proprietarlo, 
sem que o eram do proprietario antigo. 
• o antigo proprletarlo podia liquidar o 
bem o novo pode llquidal-o . 

ram se transferir para elle, mediante contractos novos ou or
dem de transferencia de fundos, como podem se transferir, e 
muitos se tem transferido, para outros estabelecimentos ban-
carias. 

§ 

A liquidação do Britlsh Bank foi deliberada regularmente 
pelos seus accionistas no dia 13 de agosto do corrente anno 
(doc. n. 3). Nessa data, existiam na Fllial do Brltish Bank 
desta capital 11.531 contas, comprehendendo contas corren
tes, contas particulares, contas limitadas, depositas fixos e 
depositas de avisos prévios. 
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Até 30 setembro ultimo - data do ultimo balancete c~ sido feita pela imprensa, de que e 
nhecido - dessas 11 .531 contas foram transferidas para funccionarios brasUeiros, e beneficlli 
supplicante apenas 2 . 138, tendo sido liquidadas ou transferi Quanto ás indemnlsações, já foi pa 
das para outros estabelecimentos 1.037, e ainda existindo, dejomma de Rs. 1.161:648$200, achand~ 
pendendo das ordens dos respectivos clientes, 8. 356, isto é, ')unccionarios que as recusaram, as q 
maioria . pportancia total de Rs. 79:852$500 . 

Resumo das contas em 30 setembro 1936: rtanto em resumo: Temos, po , 
Transferidas para o supplicante ..............•.•. 
Não transferidas para o supplicante ............. . funccionarios exonerados a seu 
Existentes no British Bank .••.••.....•...•.•••.•• ped.ldo ..... · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · 

~~ .. ) funccionarios dispensados pelos Uq 
tes e que receberam a indemnisal 

Quanto aos saldos das contas que não foram transferi 
ou liquidadas, quando se encerrar a liquidação, e que ain 
hoje montam a muitos mUhares de contos de réis, serão todo 
depositados judicialmente, á disposição dos 1 respectiV. 
clientes . 

Portanto estamos em face de uma liquidação de direi 
e de facto, liquidação verdadeira, liquidação real, com a qual 
juridicamente nada tem a ver o suppllcante, que, como accio
nista do Banco em liquidação aguarda o seu termo, para re
ceber o valor das suas acções . 

lel62 .................. ... . ... ~ 
idem que recusaram a indemnisaça 
funccionarios brasUeiros collocad 
Bank of London ... · · · · · · · · · · · · · 

idem, idem, estrangeiros • · · · · · · · · 
total das indemntsações pagas ... . 
total das indemnisações recusadas 

XI 

§ Do exposto, resulta logicamente 
ecisão da Junta de Santos é contra 1 

Quanto aos funccionarios do Brltish Bank, até o presente 1.0) porque o funcc!onario reclam: 
momento já foram exonerados 141, dos quaes 32 pediram logo pregado do suppllcante; 
no lnlcio da liquidação a proprla exoneração, tendo sido dis- 2 0 ) porque é manifesta a incom: 
pensados pelos liquidantes 109 . esol;er um litigio que interessa colle 

Dos 109 que foram dispensados pelos liquidantes, 101 re- classe de funccionarios· 
ceberam na melhor harmonia a indemnisação que lhes foi ~ foi rofert4 
offerecida de accordo com a lei 62, e apenas 8, entre os quaes 3.0 ) porque a dec 0 P 
o reclamante, a recusaram. Jlualquér prova; 

Outrosim dos 109 empregados dispensados pelos Uquidan- 4.0 ) porque, si por um lado o s1. 
tes 66 acham-se collocados no Banco applicante, cumprindo ao pelos funccionarios do British Bank, I 
supplicante informar que dos 66 que collocou, 64 são brasi- qualquér litlgio entre os funccionari< 
leiros natos, ficando assim desfeita a allegação odiosa, que !iquidantes deste, porque os liquidar 
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bro ultimo- data do ultimo balancete c~ sido feita pela imprensa, de que estão sendo perseguidos 
s 11.531 contas foram transferidas para funccionarios brasileiros, e beneficiados os estrangeiros. 
Ls 2 .138, tendo sido liquidadas ou transferi Quanto ás indemnisações, já foi paga até este momento a 
;tabelecimentos 1.037, e ainda existindo, de de Rs. 1. 161 :648$200, achando-se á disposição dos 8 
ens dos respectivos clientes, 8. 356, isto é, =narlos que as recusaram, as quantias respectivas na 

tas portancia total de Rs. 79:852$500. ~on em 30 setembro 1936: 

o supplicante . • . . . • . . . . . . . . . . . . 2 .13 
para o suppllcante ...•.......... 1.03 
ish Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.35 

11.53 ) 

Idos das contas que não foram transferi 
•ndo se encerrar a liquidação, e que ain 
titos milhares de contos de réis, serão todo 
lalmente, á disposição dos ' respectiV. 

nos em face de uma liquidação de direi 
;ão verdadeira, liquidação real, com a qual 
1. tem a ver o supplicante, que, como accio-
1 liquidação aguarda o seu termo, para re
tas acções. 

Temos, portanto, em resumo: 

funccionarios exonerados a seu proprio 
pedido ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

tunccionarios dispensados pelos liquidan-
tes e que receberam a indemnisação da 
lel 62 ..................... · . • · · · · • · · · 

idem que recusaram a indemnisação. • . • · 
funccionarios brasileiros collocados no 
Bank of London .................. · · · · 

idem, idem, estrangeiros ........ • . · · · · · 
total das indemnisações pagas •......... 
total das indemnisações recusadas ..... . 

XI 

32 

101 
8 

64 
2 

1.161:648$200 
79:852$500 

§ Do exposto, resulta logicamente a conclusão de que a 
Jecisão da Junta de Santos é contra direito expresso: 

1ccionarios do Brltish Bank, até o presente 1.o) porque 0 funcc!onarlo reclamante não foi jámais em-
exonerados 141, dos quaes 32 pediram logo pregado do supplicante; 
Lção a propria exoneração, tendo sido dis- 2 0 ) porque é manifesta a incompetencia da Junta para 
lidantes 109. F.v~r um litigio que interessa collectlvamente a toda uma ram dispensados pelos liquidantes, 101 re- d f lonarios· . 
· harmonia a indemnisação que lhes foi e uncc ' 
lo com a lei 62, e apenas 8, entre os quaes s.o) porque a decisão foi proferida sem fundamento em 
usaram. ~ualquér prova; 
l9 empregados dispensados pelos Uquidan- l 4.o) porque, sl por um lado o suppllcante não ~esponde 
>eados no Banco applicante, cumprindo ao pelos funccionarios do British Bank, por outro lado nao existe 
.r que dos 66 que collocou, 64 são brasi- qualquér Utigio entre os funccionarios do ~ritish Bank e os 
J assim desfeita a allegação odiosa, que hquidantes deste, porque os liquidantes nao se recusam ao 
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pagamento da indemnisação legal de accordo com a lei 6 doc. S) Certidão do Departamento : 
appllcavel á especie como claramente ficou accentuado no j Commercio contendo, na integra, a a 
ridlco parecer do IDustrado Procurador Geral do Trabalh deliberou a liquidação do Brltlsh Bank 
tendo V. Exl por seu despacho se conformado com esse p quidantes aos seus procuradores no Bra: 
recer; 

5. 0 ) porque, desde que os liquidantes estão promptos 
pagar as indemnisações devidas, não se justifica por for 
alguma a intervenção das Juntas de Conciliação, como mu 
claramente ficou accentuado na conclusão do Parecer do P 
curador Geral, nas seguintes palavras textuaes: 

Assim, submetto o presente processo á aprec 
ção do Sr. Ministro, deixando de propôr a remessa 
Junta, em virtude de se declararem dispostos os e 
pregadores ao pagamento lmmedlato das inde 
ções legaes aos empregados. 

§ 

Nestas condições, pedindo venia para offerecer como p 
te integrante desta petição, em memorial impresso, as alleg 
ções que os liquidantes do Britlsh Bank apresentaram no pr 
cesso que correu nesse Ministerio, e invocando os doutos su 
plementos de V. Ex., o suppllcante, confiando plenamente 
alto e esclarecido criterio de V. Ex., espera, como um acto 
justiça, seja deferida a presente petição e declarada null 
por ser manifestamente contra direito, a decisão da Junta 
Conciliação de Santos, pela qual o supplicante foi injus 
mente condemnado a readmittir o funccionarlo Fausto d 
Santos Filho, que jámais foi seu funccionario. 

Juntam-se, alem de uma procuração e do memorial 
presso acima alludido, os seguintes documentos: 

doc. 1) Certidão verbo aà verbum do processo instaura 
perante a Junta de Conciliação e Julgamento de Santos. 

do. 2) Folha do Diario Offictal contendo o Parecer 
Procurador Geral do Trabalho e o despacho de V. Excell 

Nestes termos, 

Rio, 12 novembro 1936. 

p 

c 
ANTENOR, 

JULIO SA 
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lndemnisação legal de accordo com a lei 6 
ecie, como claramente ficou accentuado no j 
lo lllustrado Procurador Geral do Trab 
~r seu despacho se conformado com esse 

, desde que os liquidantes estão promptos 
misações devidas, não se justifica por fo 
renção das Juntas de Conclliação, como mu 
11 accentuado na conclusão do Parecer do 
ilas seguintes palavras textuaes: 

sim, submetto o presente processo á aprec 
Sr. Ministro, deixando de propôr a remessa 
em virtude de se declararem dispostos os e 
ores ao pagamento immediato das indemnisl 
~aes aos empregados. 

§ 

lições, pedindo venta para offerecer como p 
!sta petição, em memorial impresso, as alleg 
ldantes do British Bank apresentaram no pr 
1 nesse Ministerio, e invocando os doutos su 

Ex., o supplicante, confiando plenamente 
lo criterio de V. Ex., espera, como um acto 
ferida a presente petição e declarada null 
~amente contra direito, a decisão da Junta 
Santos, pela qual o supplicante foi injust 
ado a readmittir o funccionarlo Fausto d( 
Le jámais foi seu funccionario. '·") 

alem de uma procuração e do memorial ~ 
ludido, os seguintes documentos: 
ildio verbo ad verbum do processo instaurad 
de Concillação e Julgamento de Santos. 

ta do Diarto Official contendo o Parecer d: 
11 do Trabalho e o despacho de V. Excellenc~ 
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doc. 3) Certidão do Departamento Nacional da Industria 
Commercio contendo, na integra, a acta da assembléa que 

ellberou a liquidação do British Bank e a procuração dos li· 
uldantes aos seus procuradores no Brasil. 

Nestes termos, 

Rio, 12 novembro 1936. 

pede deferimento. 

OI aclvopdoe, 

.ANTENOR VIEIRA DOS SANTOS. 

JULIO SANTOS FILHO, 
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PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 



,ao. Sr. Dr. DorvaZ Lacerda, DD. Procurador do Trabalho: 

The British Bank of South America Limited, em liquida
' por seus advogados abaixo assignados, correspondendo 
amistoso convite de V. Ex., para um entendimento com 

digno Syndicato dos Bancarios, com o elevado proposito de 
tar divergencias entre os liquidantes do British Bank e os 

funccionarios, e reportando-se á conferencia realisada, 
a presidencia de V. Ex., no dia 18 do corrente, na qual 

mustre advogado do Syndicato expôz o seu ponto de vista e 
~geriu um accordo entre o British Bank, o Bank of London 
os funccionarios daquelle, cumpre o dever de expôr a V. Ex. o 
~e se segue, desobrigando-se assim o segundo abaixo assi
lnado do compromisso que assumiu de examinar com a me
tlOr bôa vontade a suggestão do Syndicato, e trazer uma 
feSpoSta a V. Ex. no dia de hoje, ás 14 horas, dia e hora 
tlarcados por V. Excllencia. 

I 

The British Bank of South America Limited, com matriz 
'1m Londres, e Flliaes no Brasil, nas praças de Recife, São 
lalvador, Rio, São Paulo, Santos e Porto Alegre, é uma socie
)ade anonyma, cuja maioria das acções pertencia ao Anglo 
South American Bank. 

Tendo o Bank of London and South America Limited 
~quirido o activo e passivo do Anglo, recebeu, entre os bens 
D.o actlvo, as acções do Brltish. 

De sorte que o Bank of London passou a ser o maior 
~lonista do British Bank, como anteriormente o era o Anglo 
JJmerican. 
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Antes porém de ser feita a effectiva transferencia 
acções para o Bank of London, reuniram-se em 
accionistas do British Bank, em assembléa ext,rac,rC1Jin 
dia 13 de Agosto ultimo, e deliberaram a liquidação do 
Bank, da mesma maneira que tal deliberação poderia ter 
tomada depois da transferencia das acções para o seu 
possuidor. 

De accordo com a deliberação da assembléa, o 
Bank está em liquidação ema-judicial desde 13 de 

Portanto o British Bank é hoje uma sociedade anr•n'" 

em liquidação regular, o que quer dizer que todos os 
estabelecimentos vão desapparecer, vão fechar as suas 
de direito e de facto. 

§ 

O extracto authentico da acta da assembléa geral, 
deliberou a liquidação, consta do seguinte documento 
damente legalisado pelo Consul do Brasn em Londres e 
Ministerio das Relações Exteriores: 

Eu abaixo assignado, Joseph Phillipp 
tabellião e traductor publico na cidade de Londre 
certifico e dou fé: 

que o documento em inglez que vae annexo con
tem o texto verdadeiro e exacto duma deliberação de
vidamente votada na assembléa geral extraordinaria 
da sociedade anonyma bancaria denominada The 
British Bank of South America Limited (actual
mente em curso de liquidação voluntaria) celebrada 
nesta cidade no dia de hoje; 

que a assignatura apposta no fim do mencio
nado documento, do Sr .. Alexandre Cosser, liquida
tario do referido Banco, é verdadeiro e que elle é 
competente para passar copias e extractos das actas 
da assembléa geral do mesmo Banco, por ter a seu 
cargo o correspondente livro. 



-28-

n de ser feita a effectiva transferencia 
3ank of London, reuniram-se em Londr 
lritish Bank, em assembléa extraor 
' ultimo, e deliberaram a liquidação""'d ... o.-B."
~ maneira que tal deliberação poderia ter 
ia transferencia das acções para o seu 

com a deliberação da assembléa, o B 
iquidaç4o ema-judicial desde 13 de Ag 
British Bank é hoje uma sociedade anon 
e~ar, o que quer dizer que todos os 
vao desapparecer, vão fechar as suas po 
:to. 

§ 

.ut~entico da acta da assembléa geral, 
:iaçao, consta do seguinte documento d1 
lo ~elo Consul do Brasil em Londres e p 
laçoes Exteriores: 

Lbaixo assignado, Joseph Phlllipp Craw. 
e traductor publico na cidade de Lon 
1 dou fé: 

documento em inglez que vae annexo c 
~ verdadeiro e exacto duma deliberação 
1 votada na assembléa geral extraordina 
Lde anonyma bancaria denominada 
Lnk of South America Limited (actu 
curso de liquidação voluntaria) celebra 

de no dia de hoje; 

assignatura apposta no fim do menc· 
tnento, do Sr. .Alexandre Cosser liquid 
rferido Banco, é verdadeiro e que elle 
' para passar copias e extractos das act 
éa geral do mesmo Banco, por ter a 5 respondente livro. . 
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E mais certifico: que o referido documento em 
lnglez, traduzido textualmente por mim, é do teôr 
que se segue: 

The British Bank of South America Limited -
Numa assembléa geral extraordinaria da supra dita 
sociedade, devidamente convocada e celebrada em 
Southem House, Cannon Street, Londres, E. C. 4. 
em quinta-feira, 13 de Agosto de 1936, foram devida
mente votadas as deliberações que seguem: delibe
rações: 

1.0
) QUE A SOCIEDADE SEJA LIQUIDADA VOLUNTARIA

MENTE: 
2. 0 ) que HARoLD READ, morador em Londres, E. 

C, 2, London, Wall Buildins, 5, FRANK STUART SAIS· 
BURY TuLL, domiciliado em Londres, E. C. 2, Frede
ricks Place 3 e ALEXANDER Cosso, morador em Lon
dres, E. C. 2, Toknhouse Ward 6/8, SEJAM NOMEADOS, 
J: PELO PRESENTE FICAM NOMEADOS, LIQUIDATARIOS PARA 
OS FINS DA DITA LIQUIDAÇÃO, e que todOS OU qualquer 
dos poderes dos Uquidatarios possam ser exercidos 
por dois quaesquer delles conjunctamente e por cada 
um delles separadamente. 

Certifica-se que isto é copia fiel. A. Cosser, Uqui
datario, 13 de Agosto de 1936, old Broad Street, 116. 
Londres E . C. 2. 

E para constar onde convier, passo a presente 
certidão, que assigno e faço sellar com o meu sello 
official em Londres aos 13 de Agosto de 1936. In 
testimonium veritatis, J. Phlllipps Crawley, notario 
publico. 

(Segue-se o reconhecimento da firma do notario 
pelo consul do Brasil em Londres, e o reconhecimento 
da firma do Consul pelo Ministerio das Relaç~s Ex
teriores). 

Deliberada, dessa forma legal, pela assembléa dos accio
' a liquidação, e nomeados os liquidantes em Londres, 

sua vez esses liquidantes constituíram seus procuradores 
Brasil os Srs. Alfred Henry Sharp e Cyrus Ladeveze Piais-
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tow Trapaud, com plenos poderes para praticarem tod10811mk of London não tem o Sl 
actos concernentes á liquidação das Fillaes no BrasU. te ao destino do banco em U 

Quer o extracto da acta, quer a procuração dos 1 : 0 Bank of London auxlUa 
dantes, dentro do prazo leg~l de trinta dias foram registr Bank por motivo de ordell 
nas repartições competentes no Brasil, isto é, na Direct Britlsh Bank não soffra o mE 
das Rendas Internas (Fiscalisação Bancaria) no Dep tella não seja privada de~' 
mento Nacional do Commercio, e nas Juntas Commer , mas não por qualquer raza 
dos Estados onde existem Filiaes do British Bank (dec. 14 Sio dois estabelecimentos t 
de 16 de Março de 1921, art. 29 e dec. 93 de 20 de M na mais perfeita harmon: 
1935, art. 5). a trabalhar, um em vida 

Por conseguinte o British Bank está em liquidação r , e toda gente sabe que é P 
lar, cumpridas todas as formalidades, quer da lei ingl reHgtosamente pelos banqut 
quer da lei brasileira, e dentro de breve tempo, liquid , sempre que se torne neces1 
todos os negocias, não existirá a sociedade anonyma Bri que o credito dos bancos ir 
Bank, nem no Brasil, nem em parte alguma do mundo. havendo na historia dos bat 

Seja dito entre ·parenthesis, e está saltando aos olho fracasso com prejuizo de que 
toda gente, com a evidencia da luz solar, que si o Bri cia foi riscada dos diccion1 
Bank fosse uma grande fonte de lucros os seus accion.llJ' Meftl 
não deliberariam o seu fechamento. A liquidação do Bri 
Bank tomou-se conveniente e só por isso foi deliberada. 

n 

m 

Entre os eompromissos do B: 
dados de accordo com os re 

Como consequencia da liquidação, o British Bank ce estão os que o prendem aos 
immediatamente os seus negocios normaes, passando uni que ser dispensados á mec 
mente a praticar os actos necessarios para cumprir os s· , até ser dispensado o ultin 
contractos e solver os seus compromissos, procurando ao miUJilO vigia do ultimo edificio ~c 
mo tempo acautelar os direitos e interesses dos seus clien Esses tunccionarlos, que sao 
e empregados, no que tem sido efficientemente coadjuv Brltlsh Bank, e não do Bank 
pelo Bank of London and South America Llmlted, que t Bank of London por nenhu 
dado o seu inteiro apoio e a sua assistencia aos liquidan London, dentro do programm 
facilltando-lhes todos os meios para que a liquidação che dação, vae aproveitar o mal 
a seu termo sem perturbação da vida commercial dos s Rlo já collocou sete delles, m 
clientes, e com o aproveitamento immediato do maior prejudicada a tndemnisa~ 
mero possivel dos empregados do British Bank. e receberão dos liquidantes 

Mas os dois Bancos, como duas pessoas juridicas dis ficil collocarem-se os bons i 
ctas, que são e sempre foram, continuam cada qual com a . Uco e notorio que o funcc: 
direcção propria, com inteira autonomia, estando apenas 0 elar, o que vae succe~er na 
vida normal prestando auxilio aos liquidantes do outro, o Bank of London nao pudt 
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com plenos poderes para praticarem tod.•au of London não tem o seu destino ligado juridica
~ntes á liquidação das Filiaes no Brasil. te 80 destino do banco em liquidação. Em ultima ana-
tCtracto da acta, quer a procuração dos 1 : 0 Bank of London auxilia e ampara a liquidação do 
'do prazo legal de trinta dias foram regist Bank por motivo de ordem moral, para que o credito 
~s competentes no Brasil, isto é, na Direc BriUsh Bank não soffra o menor abalo, para que a sua 
:nternas (Fiscalisação Bancaria) no Dep tella não seja privada de banqueiro de um momento para 
tal do Commercio, e nas Juntas Commer , mas não por qualquer razão de ordem juridica. 
1de existem Filiaes do British Bank (dec. 14 Sio dois estabelecimentos inglezes, que sempre traba
co de 1921, art. 29 e dec. 93 de 20 de M na mais perfeita harmonia, e que em harmonia con-

a trabalhar, um em vida normal, e o outro em liqui-
guinte o British Bank está em liquidação r , e toda gente sabe que é principio fundamental obser-
9 todas as formalidades, quer da lei ingl reUgtosamente pelos banqueiros inglezes o auxilio reci-
,•asileir~, e dentro de breve tempo, liquida , sempre que se torne necessario ou conveniente, de ma-
~ios, nao existirá a sociedade anonyma Bri que 0 credito dos bancos inglezes fique sempre intacto, 
' Brasil, nem em parte alguma do mundo. havendo na historia dos bancos inglezes um unico caso 
entre parenthesis, e está saltando aos olho fracasso com prejuizo de quem quer que seja. A palavra 
•m a evidencia da luz solar, que si 0 Bri ela foi riscada dos diccionarios dos banqueiros da In· 
na grande fonte de lucros os seus accioniJA•~"-s~ 
am o seu fechamento. A liquidação do Bri 
Je conveniente e só por isso foi deliberada. Ill 

II Entre os compromissos do British Bank, que terão de ser 
uidados de accordo com os respectivos contraçtos e com a 

sequencia da liquidação, o British Bank ce estão os que o prendem aos seus funccionarios, os quaes 
Lte os seus negocios normaes, passando uni 0 que ser dispensados á medida da diminuição dos nego
car os actos necessarios para cumprir os 8, , até ser dispensado o ultimo, que será naturalmente o 
•lver os seus compromissos, procurando ao 0 vigia do ultimo edificio do banco que fôr vendido . 
utelar os direitos e interesses dos seus clien Esses funccionarios, que são e sempre foram empregados 
no que tem sido efficientemente coadjuv British Bank, e não do Bank of London, não estão ligados 

London and South America Limited, que t· Bank of London por nenhum vinculo juridico. O Bank 
;eiro apoio e a sua assistencia aos liquidan London, dentro do programma que se traçou de auxillar a 
i todos os meios para que a liquidação che uidação, vae aproveitar o maior numero possível, e só aqui 
~m perturbação da vida commercial dos s Rio já collocou sete delles, mas sem que fique de qualquer 
L o aproveitamento immediato do maior a prejudicada a indemnisação legal que elles têm a rece-
Ios empregados do Britlsh Bank. e receberão dos liquidantes do British Bank, e, como não 
ls Bancos, como duas pessoas jurídicas dist difficil collocarem-se os bons funccionarios bancarias, sendo 
'Sempre foram, continuam cada qual com a f' blico e notorio que o funccionalismo do British Bank é 
a, com inteira autonomia, estando apenas 0 ; elar, o que vae succeder na pratica é que os funccionarios 
·estando auxilio aos liquidantes do outro, n< e o Bank of London não puder aproveitar, dentro de muito 



-32-

breve prazo estarão collocados em outros estabelecimentos. 
São ao todo pouco mais de trezentos, distribuidos pelas Filiaes 
do Rio, São Paulo, Santos,. Porto-Alegre, Recife e São Salva
dor, praças essas onde são estabelecidos varios Bancos, e onde 
portanto elles encontrarão relativa facilidade para se collo
carem. Em São Paulo as facilidades são tão grandes, que 
varios delles já se despediram, perdendo, já que se exonera
ram espontaneamente, o direito á indemnisação, porque en
contraram maiores vantagens em outros estabelecimentos. 

Por conseguinte a liquidação do British Bank não está 
creando nem creará nenhuma crise de desemprepdos. Pelo 
contrario, cada qual delles vae receber uma indemnisação que 
lhe assegurará a subsistencia por mezes, e quanto á maioria 
por mais de anno, o que quer dizer que todo selles terão diante 
de si a tranquillidade de um prazo longo para conseguirem 
novos empregos, podendo além disso contarem desde já com 
a estima, o apoio e o prestigio, quer dos liquidantes do British 
Bank, quer dos Directores do Bank of London. Não tem pois 
a realidade nada de desalentadora para os funccionarios do 
British Bank, sendo que com relação a todos aquelles que se 
collocarem immediatamente, a liquidação do British Bank 
vale bem um bilhete da sorte grande premiado. Em duas pa
lavras: O British Bank vae distribuir cerca de cinco mil contos 
de indemniàação por um numero relativamente reduzido de 
funccionarios, espalhados nas seis mais importantes praçaa 
do Brasil. 

Abençoado paiz este nosso, cujas leis offerecem tão prom
pto e efficiente amparo aos trabalhadores, e dignos estran
geiros os que procuram respeitar tão escrupulosamente a nossa 
lei, trabalhando aqui honradamente, collaborando para a. 
nossa economia, aqui installando estabelecimentos mod~ 
e aqui fazendo liquidações em que se jogam com centenas de 
roUbares de contos de réis e com uma clientela de milhares de 
firmas commerciaes, sem que se dê o menor abalo no credito. 
sem que esta vasta clientela se veja privada por um segundo; 
siquer dos recursos pecuniarios que o seu banqueiro em liqui .. 
dação já não lhes pode assegurar, e em que os seus funccio
narios ficam desde logo cercados de garantias com que não 
pode contar qualquer outra classe de trabalhadores no Brasil-
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IV 

misSOS com os runcciona-
diZ respeito aos compro . a liquidaÇão do 

N:u:U~ tenham contrac~:S~ lei 62 de 5 de 

Bank está ~ ue estabeleeeDl: 
de 1935, arts. 1, 2 e ' q . 

assegurad ao empregado da mdustrta 
Art. l.o E' . não ~tindo prazo estipulado para 

• tliJ .,mercw, tivo contracto de trabalhO, e 
~""~o do respec ·usta causa 0 direito de 
~~- .... ...-...rlido sem l ' b ._anelO fôr uatF- indeumisação paga na ase 

.__do eanpregador uma cebido na mesma 
maiOr ordenado que tenha per 

ÍlllllllftJ5•. ni ~o será de um mez de ar-
Art. 2.o A iJlde1" ~ effectiVO ou por anno e 

por 11nno de servtÇO • ' Antes de com
tgual ou superior a seiS mezes. _.,.;.,,,.p;n será 

_,.. anno nenhuma inde~ o ptm~o , 
4. o O beneficio creado P?r esta lei p~: 

aso de disSOlução da :firii18., empr 
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commercio, ficando assim revogad . 
q~e inclue os banqueiros entre o o Codig~ do Commercio, 
af•--~1 , os commercum.tes u~- . to 

.uu:u o mesmo e que negar o dia . ...li.LCI.o:j IS 
lhando nas alturas! claro quando o sol está bri-

Entretanto o benemerito Syndi 
ralmente por um estudo apressado cato dos-Bancarias, natu
lunccionanos do British Bank da questão, aconselhou os 
legai que lhes foi offerecida, ac~usarem a. indemnisação 
Ordenado, e não fôra a intervenção co ~i~: mats um mez de 
de V: Ex., a esta hora talvez os liqui:mtesdora e ~larecida 
estariam constrangidos do Bntish Bank 
j di . • com grande 'N>o7a.. d u Cialmente a indemn;saç-: r--, a epo,sitarem 
discordia entre 0 empregadorao recusada, estabelecendo-se a 
rem afinal vencidos nos tr1b e os empregados, para estes se
quidantes estão agindo d unaes, porque, como vimos os li-

D e accordo com a lei lara ' e sorte que é com . tim c e expressa. 
British Bank: trazem esta~ ~ ~razer que os liquidantes do 
0 Syndicato, melhor info xposiçao ~rez:m a V. Ex., para que 
elevados intuitos nnado do cnteno justo e legai e d 
do British Bank com que está sendo condUZida a liquida !!8 

, possa aconselhar -Çao 
cto COnhecimento de causa. os seus associados com e.xa-

v 
Na exposição verbal dign 

fez perante V Ex. resenque o o advogado do Syndicato 
do Syndicato, .o seg!do a~~ :~dente e o Vice-presidente 
~quidantes, e o gerente principal -~~omo advogado dos 
Cialmente convidado por V Ex. 0 of London, espe-
gado allegou foi o seguinte.. , o que aquelle illustre advo-

1. o) que ao Syndicato . . 
é a estabüidade o que Interessa lundamentaim 
8 . dos bancarias instituída ente 
_Julho 1934, que creou o Inst"t to pelo dec. 24.615 de 

soes dos Bancarias e 1 u de Aposentadoria e Pen-
tembro de 1934, q~e a=~n~ pelo dec. 54 de 12 se-
tuto; egulamento daquene Insti-

2. 0 ) que como consequ . 
tendo o Bank of London cuk~~o Princi~fo da estabilidade, 
cimento British Bank, os funecio~ propnedade do estabele

os, que eram do British 
' 

-35-

são agora funccionarios do London, de sorte que não devem 
receber nenhuma indemnisação dos liquidantes, mas devem, os 
que forem aproveitados pelo London, contar o tempo de ser
viço prestado ao British Bank, e os que não forem aprovei
tados devem ser indemnisados, não pelo British, mas pelo 
London, de accordo com o citado regulamento 54 de 12 setem
bro de 1934, mas nunca de accordo com a lei 62, porque esta 
não se applica aos bancarias; 

3.0
) finalmente que para que isso tudo fique muito claro 

e bem assegurado, o Bank of London, de um lado, e o Syndi
cato de outro, como procurador dos funeeionarios do Britisb, 
devem assignar uma acta, na presença do Procurador Geral 
do Trabalho, que tambem a assignará, e nessa acta, que será 
o instrumento do aecordo proposto, o Bank of London garan
tirá o tempo de serviço dos funccionarios que passarem para 
o seu serviço e fixará, de accordo com o Syndicato, a indemnl
sação a ser paga aos funccionarios que não poderem ser apro
veitados. 

Passemos a analysar serenamente, com inteira bôa fé, os 
postulados e a proposta do Syndicato. 

VI 

Antes de tudo devemos ponderar que o Syndicato, que 
tem como seu maximo objectivo a intangibilidade do principio 
da estabilidade, afinal acaba sinão negando, pelo menos en
fraquecendo esse principio, porque entende necessario que se 
lavre um documento em que o Bank of London o reconheça 
expressamente. Ora, si esse principio é um postulado legal, 
elle se impõe a todos os bancos, independentemente de qual
quer accordo ou documento, de sorte que o precedente de um 
accordo para que um determinado banco o reconheça, é enfra
quecei-o, pondo em duvida a sua existencia legal. 

Entretanto, o pagamento da indemnisação pelos liquidan
tes do British Bank, como consequencia da lei, isto sim im
porta em respeito ã estabilidade, porque afinal de contas a in
demnisação legal substitue a estabilidade, sacrificada pelo fe
chamento do estabelecimento. 
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Note-se que foi a lei 62 
Iução ou liquid - '.quando estabeleceu que a disso-

. aç.ao voluntaria não é justa ca 
~~· que salvou o principio da estabilldad usa para a des
tincçao de estabelecimentos e no caso de ex-
54 de 1934 a zuz· u.;,,.,.ao-~~ em face do regulamento 

' ~ ._.,.,'1/u,f; o direito de .. 
Com effeito, 0 art a9 do 'N>n-1.1 .. _ to estabilidade. 

taltil"~-~- · ·"'6o.LUWUen 54 A...cotCU>O"'• .... 
foWUCW, salvo o caso de fallencia ou . !. ~ ....... a es-

mento, e o art 92 que anaJvg...... d ertincção do estabeleci-
te --~~~· . , ,_.,mos etidamente n.a;n .. .:u~-, "'I;:drma o mesmo principio. ~ -.ua.u-

r sorte que a se applicar, como pretende o Syndfca 
egulamento 54, e não a lei 62 o prin i io to, o 

tar1a sacrificado ' c P da estabilidade 
British , , porque a verdade verdadeira é qu es-

e pura e simplesmente de liquidação. e o caso do 

vn 
Invoca, porem, o Syndicato a parte!" 

gulamento 54. Eis 0 artigo na integra: 1nal do art. 92 do re-

.Art. 92. A liquidação de um estabel . 
motivo do seu encerramento defi . ectmento por 
rei to de effectividade 8Ssegurad initivo, extingue o di
dos, não se constderand o aos seus emprega
ção de fillaes . o, por~m, como tal, a extinc-

' agenciaS e serviÇos bancartos 
nem a simples tranaferencia da . annexos, 
belecimentõ. 'JWO'prtedcuje do esta-

O argumento do Syndicato pode 
guintes termos· a · ser formulado nos se-
tabelecimento ~ s:n~es ~ere~cia da propriedade do es-
que houve foi transt= do ::::dade, e como no caso 0 
Anglo American para o Bank f Lo ecimento, que passou do 
eram do British Bank Passam 0 ndon, os funccionarios que 

Data venia, 0 Syndica a ser tunccionarfos do London. 
idéas. O estabelecimento :: está ~borando numa confusão de 
Sociedade Anonyma British =cial q~e, sempre pertenceu á 
mesma Sociedade Anon ' co~~ua a pertencer a essa· 
soa juridica e que tinhayma, que continua a ser a mesma 'N>o.... 

' como seu · r--
o Anglo, e hoje o London. ma.tor accionista hontem 
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Um exemplo derrama sobre o caso uma claridade que 
queima os olhos. Dentro de breve será vendido o edificio em 
que o British está estabelecido nesta cidade, e que lhe per
tence. Ora, como o proprietario vendedor é a pessoa jurídica 
British Bank em liquidação, a escriptura terá que ser outor
gada pelos liquidantes, e não pelo Bank of London, méro accio
nista, que nenhuma ingerencia tem na administraçãQ do 
British. Portanto o dono do edificio, como de todo o estabe
lecimento, continúa a ser o British Bank, que o está liqui
dando, por intermedio dos seus liquidantes. 

vm 

Mas demos de barato, para argumentar, que estamos em 
face de um caso de transferencia de propriedade, tal qual a 
entende, contra a evidencia das cousas, o Syndicato dos Ban
carlos, e que por força dessa transferencia todos os emprega
dos do British Bank passaram a ser empregados do Bank of 
London. 

Qual a consequencia? 

Responde o Syndicato: quanto aos que ficam trabalhando 
no Bank of London, continuam com todos os seus direitos e 
garantias que tinham até então, nada tendo a receber. Mas 
quanto aos que forem despedidos terão que receber uma in
demnisaçâo que ninguem sabe a quanto anda, que depende 
de um accordo ou de um arbitramento judicial. 

Raciocinemos em face de um caso concreto: um dos vi
gias de uma das Filiaes do Banco, que recebia o ordenado de 
369$300 por mez, e a quem foi offerecida a indemnisação de 
mais de cinco contos de réis, de accordo com a lei 62, recusou 
essa indemnisação e pediu vinte contos de réis, como poderia 
ter pedido cincoenta ou mesmo cem. E' evidente que o Banco 
não pode ser agradavel ao vigia, e o caso terá que se resolver 
por um processo judicial, longo e dispendioso, e nesse processo 
os peritos judiciaes, na falta de uma lei que regule o calculo 
da indemnisação dos bancarias, não terão outro caminho a 
não ser o de applicar por analogia a lei 62, de accordo com 
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uma regra universal de direito, consagrada, aliás no art. 7 da. 
Introducção do Codigo Civil, que dispõe: 

Art. 7. Applicam-se, nos casos omissos, as dispo
sições concernentes aos casos analogos, e, não as ha
vendo, os principias geraes de direito. 

De sorte que praticamente a these do Syndicato arrastará 
todos os funccionarios, que forem dis.Pensados, a manter plei
tos judiciaes demorados, para ao cabo de um ou dois annos 
cada qual receber tarde e a más horas, já reduzida por custas 
e honorarios, a mesma quantia que o British Bank está prom
pto a pagar desde já, sem Iucta judicial, sem custas, sem ho
norarios de advogados. 

Evidentemente o Syndicato não se esclareceu sufficiente
mente e a consequencia foi dar aos bancarias um conselho que 
os prejudica na bolsa, na sua tranquillidade e tambem no alto 
conceito em que elles são tidos. 

IX 

Ha porém na suggestão ou proposta do Syndicato, um 
ponto que merece uma attenção especial. Queremos nos re
ferir á hypothese, aventada pelo Syndicato, de 8.SSegurar o 
Bank of London, por um accordo, aos empregados que col
locar, o tempo de serviço prestado ao British Bank, não rece-
bendo esses lunccionarios nenhuma indemnisação dos liquidantes. 

Percebendo claramente a situação, foi para esse ponto que 
V'. Ex. pediu a especial attenção do Begundo abaixo assigna
lo, porque effectivamente nessa parte a proposta do Syndi
:ato é conciliatoria e razoavel. 

Ora, entre o Bank of London e cada funcciOnario que ad
rlittir podem ser livremente convencionadas quaesquer garan
ias, mas a questão é que os liquidantes do Britisb Bank não 
Odem entrar em qualquer COmbinação com os seus funccio
arios da qual resulte ficarem elles privados da indemnfsação, 
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. - . illicita e nulla de pleno direito, tal combmaçao sena 
porque d art 14 da lei 62, que estatue: nos termos o · 

Art 14 São nullas de pleno direito q~r 
-n~ . entre empregados e emp~adores, -conve y~, • - desta lei dentes a rm · pedir a applicaçao · 

rdo alvitrado seria muito conveni~te 
Note-se que o acco . Bank of London, como seu acCio-

ao British Bank e ao propno de economia. 
Dista, porque ~prese=v~ahi~caria eternamente vician-

Mas a nullidade _ to vê v. Ex., que nessa parte, 
do a illicita coz,tven~. P~rtan ue os bancos não o queiram 
0 accordo não e acceito, nao porq •tar por envolver uma acceitar, mas porque não o devem accei , 
violação da lei. 

X 

para maior segu-Do xposto o que se conclue é que, quer •usta razão o 
e . bilidade da qual com l 

rança do principio da esta ' para maior beneficio dos 
Syndicato é ardoroso defensor, quer . ho a segwr· é 

.. h Bank o melhor caxmn 
funccionarios do B~tiS ente de accordo com a nossa !e-resolver-se o caso ngorosam 

gislação clara e liberal. simplesmente de liquida-
Como já vimos, o caso é J?ura e transmissão de proprie-

ção regular. Não_ lia: que Cogi~ : encampação, o que aliás 
dade, nem de fusão, mdacorpo~ão dos funccionarios. - Ih raria em na a SI 

nao me o . Ucavel é a lei 62, que as-Já vimos tambem que a lei a~p . . ão no caso 
ercio a mdemmsaç segura ao empregado do c~ rincipio da estabilidade, em-

de liquidação, salvando ass 54 o !vocado pelo Syndicato, con
quanto que o regulame~to ' . uidação e como a lei 62 
sidera a estabilidade extincta pela liq parte ;lla revogou esse 
é posterior ao regulamento 54, nessa 

tindo melhor os empregados· 
regulamento, garan é uitativa. Abrange 

De mais a lei 62 é clara, é justa, eqigualdade todos os 
' mais rigorosa • num mesmo circulo, co~ a d . dustria brasileira. Isto é o empregados do commerciO e a m 
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89, MIGUEL COUTO, 89 
Telephone aa-aeoe 

Certidão 
Eu, Dr. Luiz Cavalcanti Filho, Serventuario do 17.0 Officlo de Notas desta Cidade do Rio de Janeiro, 

certifico que, revtndo o livro 146de procuraçlo deste Cartorlo, nelle a folhas 
11 

acha·ee lavrada a procuraçao do 
teor seguinte : · 8 

Procuração bastante que faz 
1 ri ' i 'l! nk of OtJt'1 , i c e i te à, 1i u1c · c""o . 

S AIDA !\1 os que este publico instrumento de procuraçao bastante virem que, no anno do nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil novecentos e 37 e aos 23 dias do mez de abril , nesbl Cidade do 
Rio de Janeiro, Capital dn Republica dos Estados Unidos do Brasil perante mim, Tabelliao comparece com a outorKante 
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reconhecido como o proprlo pelas duas testemunhas abaixo asslgnadas, e estas por mim tabellilo de que dou fé, 
e perante ellas disse me que por este publico instrumento, nomeava e constltula seu bastante procurador 
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conçede todos os poderes, em Direito permittidos, para que, em nome delle Outoraante , como se presente fosse , 
possa ep1 Juizo ou fóra delle, requerer, allegar, defender, todo o seu direito e justiça, em quaesquer causas ou 
demanda,, ,.:lvr,MI ou crimes, movidas ou por mover, em que elle Outorgante for Autor ou Réo , em um ou 
outro fôll8 :·J~e~dcj' citar, offerecer acçi'les, Ubellos, excepçoes, embargos, suspelçoes e outros quaesquer artigos; contraditar, 
produzi ri Inquirir teinquirir e contestar testemunhas: dar de auspeito a quem lh'o fOr ; compromissar·se, ou furar 
decisorid' e supletorlamente por elle Outorgante , fazer prestar taes compromissos e dar taes juramentos a quem convier; 
assistir aos termos de invcntarios e partilhas, com as citaçOes para elle; asslgnar autos, requerimentos, protestos, contra· 
protestos e termos, ainda os de conflssao, negaçao,louvaçlo e deslstencla: appellar, aggravar, ou embargar qualquer sentença 
ou despacho. e seguir estes recursos até maior alçada; fazer extrahlr sentenças, requerer a execuçlo dellas, e sequestros; 
assistir quaesquer actos judiciarios, para os quaes lhes concede poderes illlmitados; pedir precatorlas, tomar posse: vir 
com embargos de terceiro senhor e possuidor; juntar documentos e tornai-os a receber; variar de acçOes e intentar outras 
de novo, podendo substabelecer esta em um ou mais procuradores, e os substabelecidos em outros, ficando os mesmo pode· 
res em vigor, e revogai-os, querendo ; segulndô' suas cartas de ordens e avisos particulares, que sendo preciso, serao 
considerados como parte desta. E tudo quanto assim for leito pelo seu dito procurador, ou substabelecido, promette havt~r por 
valioso e firme, reservando para sua pessoa toda a nova cltaçao. Assim o disse , do que dou fé, e me pedi este ins
trumento, que lhe li, e ás testemunhas, e achando-o conforme, accelt e, aasigna com as testemunhas abaixo. 

u o ... 
1 i o, 

rl 
t • 

, 
1 

1 1 

' 

'. 
1 
1 

f---- ,-: 
~~~ 

Cert. e Sello 

, 
1 h 10 

-

1 

, 
J 

, c e 1 . :u , J u 1 1 
~ r • • ( ·u d 
Jc ·lti . llo 

:>, t 1-
ud . 

I 1 



MINISTI!:RIO DO TRAI!IALHO, INCOST""A E COMÉRCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

~'{} 

····------Jfw-JY.Ziw_;;:~~L~-11'-_.&1_::_ .. 
....... ~ .... --co.dL~ ..... g..U~ ......... ~~-á]L.~~-t~ ..... rfou·.t.d .... . 
~-& .tJ!.-.Lfol/ .. w.&J.ir.C& .-~~.--~1~~---·-·
--~:.fl-:~"LJ&&... ···ªíf·.eu.Li!~.L.il.~··= 
-~---&1---~:~--a..P..& ~.a.·-;7~~ 
_ .o. ............. './dQM.w ....... Ll.L.&~.kü;!.~.-- .. ~ ............... J:..u..r.U../Jtd~ ............................. .. 
-··---~.1.4---.a.-~c:z_....d:L_~ __ .fi_ t-.. .fl..i . ..e.~ . .,..... .. dL-tfi~---~a..dJ:::f-····-
!/_+~--~~--~-R-zu.!4"'
~~ . ... -Ju.J-.. _. -:---·----1-·-:·-·············-····q-;-·····-········ 
-·-··-------·-fJ--!2~-.ii.iL.~L.d.-. .C .... !l ........... -.. . 
----··--·- ~-~···-···-···-
......................................................................... -·----~J.d. .. d:;7~ti·-··u·-·-
-··-··-· ... ···-····-·····-··-···-·--·-·--··--··.-··-···-·-·--······éf-·-llt~-"-~t--

0 te( --·-··--·-.................. --.. -·-· -··- -·----...... .. 

~ ---··--·-----·-----~-----------------~-----·---~--L . .x.~ .. ~ __ !! ___ ,_{J ... Pl.J. ..... dt.!?.. .. ~-----· .. _r!j; --~~'--~__:=-
' ~ -··~~~~,..... • .. :!].L. ,_liér.r..-ú ... _ ......... __ .... '3':: .... _____ ...... _________ _ 

~ . . ........ ____ / . - _/u.o;d& '! --~ ·----' .. -!:!'I .. ~ ..... f!.~ .. L. ...... .. ............... .. 
z 

--·-·-····-··-.. ···-·-··-·---··-·-·--· ................... --·-··-·-··--··-·---------

·---................................ .. 



.L ...... .t:t::.:: .. ~. -~1............... -·---·--·--------·-------···------·----··--··-------------··--·--·-·-----··---·-·-·--·-----·-·-··-··---------
.......... ~.~--J.~ ...... ~ O q .C..Õ. .. :O...... ..Q .. ~w.9.:.!. .... 0 o"g;.Â,I ~d..M..J. ............................. . 
.................. ................................................ . ..... ~-~ ......... .. .... .. .. :: .. ~ .. ~ .... ~.1 ........ .,. ..................................................................... . 

....................... --........ - ...... ____ ""'"'"''' . . ............... ~ .. ~ .. 9 ...... ................................................... ~ ..................... .. 
-....... .............. -.... ~. ·--· ... ··-"'·--··- .... ··-·----.,_---·· - ~ ··---.. ······-----· .. --. 
··-····-··---·--·.d~ -~~ &&~~ • i ri 

................ ~~ ................... _ .. ..,. ...... ~~'*-··· ~~ ... '-5 ....... -6tJ ... II'JjL;;;.--.. -·-·· .. ··-··""''"''''""-
.................... !. ...................................................... ~.:~~~~~ .... ~-=--·-· ... -...................... .. 

llfr8&9r drl.~ ~~ ........................................... ~. ............ -...... _ .. _____________ ............ _ .. _ ... _ ........... _.._ ....... _ .... _.... .... .......... .. .. ' ..................... . 

............................................................................ _.---'--··-·---·-··-- ·-----·---·-.. -···-

.......................................... c.om ... a .... juntada., .... a ... !ls ... i~{,_ .... da_..c_op1a <1 a ... accarcl.âo .... pr -

...... :C.e:d.do. ... pe.la ... E.. .. ~ea1.r.a camara....d.este-.C.anselha., nas autos .<10.... .. 

..... Pr.oc ....... n.~ ----~7. ... 0l.l/..38., .... .!.1ca ... s at1s!.e1t.o .... o. ... r..eaue.r.1.do .... pela ... .douta ... Pr. -

... cumdwa.....Qe.r.aL ...... ____ ........ ----·---------
............................ _ ... -Assj m send.a_. .... Jl&S.SO .... o.s....pr.e.sent.es ... au.tas .... aQ...S.r ....... Dire.c.t r 

...... de . ...s.ec.c;â.o. ... pr.oponda....s.e.jaDL ... encam1 nhadas ... á Ollella &Jttnd «<&de._._ 

................. _..._ ........... ~lln•••• • • .. .., •• ,i:l ma, 4/.9-/..1182 ............ ,_...._ ........................ ____ ...... - ..... _._ 

~fiilg,~~~.-a~ 
--··--·-----·-.. ·-----... EsC\:l1):tat1118.r'\a ---· ..... - ...................................... -............. - ............ .. 

· --···-···---·- ··--·-··--···--·--\\·~-·t:·-· ·· ··- · ;-r\-~-·-····---·-
----·-·---··-- --· -······-\~WIA\hlL-~_::b_--\-~~\.·----·· ........... _ ....... . 

··············-····--··-·····-·-··-···-··-·-·-··-··-~ c~··\A-·--··--···-··· 
.................................................................................................................. . ·~-.. ~~~.\\\,~ ................. -·-----·-·-............. .. 

.. _ .................................. _ __..___ ... _ ------····-· ...... -····-···-···· .. ·-~·····-····-······--·-·-.. ------
_. ......................... -............. _. ....... ________________________ _,... ___ , __ _...._ ... ________ , ............................. _. __ 
--······· ................ -.......... - .................. _ ..... _______________ ...... ________ _ 
--·····-···--···----···--·-......._---·········-·············-··-····-·········-·.---.. --·· ••• ..._..._ .............. -w ..... _ ................. . ____ ......._ _____ ......... ___ __.._.,._ ......... .,.--... - ...... ~-··-··...-. .. --.. _...,. ... ~ 

·-...... ---··---·-.... - ... --, •••--••••••• I ••••• .._...... •• -.~---... --------· 



!~~cc :mÃo 

Po l? ' 

. ... v: ~to e e~~amlnados os autos da nr~sente recla~ao pela 
~ ... 

oual o ~mf'l (\ t. ) · B::tncn.rtos de sao Paulo, Ple1 tea a re1ntegrac;ao 
. 

"1· , .... iJ ,.. o h( ' Bank of tondon and south Amer1ca L1m1ted, nara 

:J, ) . bn ·:1ca.rlos: Francisco d.e PaUla Re1mão Hellmeister, Fra.!! 

c1sco Pau111o Neto e Arnaldo Lorenzett1, despedidos do The Br1t1Sh 

Banl< or soutn AIMrlca L1m1ted, nos termos dos documento~ de fls. 7, 

8 e 9: 
,. 

Considerando oue o Synd1cato dos Bancarias de sao Paulo 

não se mostrou habilitado como mandatar1o dos bancar1os urejud1ca-
"' dos, e oue, a .s1m, nao tem comnetencla legRl p~ra r~clamar em nome 

delles; rOR s, 

CC' · 1 d~rtMC!.o que, dentre elles apenas Francisco de Paula 

Retmão Hellmej stel" r~cl::.mou directamente a este conselho pelos docu-

mentos de fls. ~g ~ ~~ .1ust!tf1cando o uronunc1amento 1.1a camara, na 

• ·~f'"t· de 1 q. ;.cão tâo s6mente; 
.. 

n . 1 :· cra..l'JdO aue o reclamante Francisco de Paula Reimao 

f ellm· 1 ,_ t: r· .. r: · t--ma ter mais ~e dois a "'mos (I e serv1cos e.Pfectivos 

n-rAsta.d o~ ao 'l"he Brl +'1 sh 139.nk o f south Amer1 ca L1m1 t ed , sen"" o d em1! 

ti ~o s~. n te .. r.>r~t1eado tal ta grave, o oua não é cont'?stac!o no T)ro

cessoae a reclamaeão ~ d1r1gi~a contra ~e Bank ot London an~ south 

.Ame-rica Li ., j t · ~, ·' cue, nor isso mer.:mo, responde nela garan1-1a da es 

te .j 1 . ' 1e :: J ~ nn --e~.r'los com ma1 s ele dois t:mnos 11e sem c os; 

co ·e(· "~ndo ou e The Br1 t1sh Bank or south America L1m1 ted 

fv , · n "~ rte, ~utor1sado a runcc1onar no Brasil nelo Qecreto na 



4 'f. IIIDUBTal/ l't.. , 

/." 1', . ~ 
... ~ 

17 de OUtubro de 189l, e oue nenhuma lllOd1!1cJ~- es~'?~ 
sorrreu o. se estabelecimento bancnr1o com conhec1ment~~~O ~~ 
oa1z pela F1scal1sac;ão Ba.nc8r1a, ex-vi do decreto n-'l 14.728, de 16 ~e 

Março de 1921, ~or~ue todos os dec~eto~ nost~P.iores que prorogaram a 

reteP1da autorização, conrUcionaram o seu funcctonamento aos termos 

do deerto n · 592 e1tPdo; 

con 1 t1 e e mo ou e, não obstante The Br1 t1 sh Bank o! south 

Amer1ca L1m1t0d jamais te~ tido outro nome no Brasil, to~av1a, a F1s -- " cal1sa~ao Ba - ~~~ informa, $ ~o~umêntos dO nrooesso comprovam, que 

The Anglo SoP ·~ - ~~an Banl< L1m1ted êm 1920', á~.fiairfu d b~ntról-e 

f'lao Sl.eções dJ '. ·· r-1t13h. Banl< ot south Amer1ca. L1m1ted, e, em Ago~ 

+ - 1e 1936 r: · ' ·o1 v1C!a á sua 11QU11ação voluntar1a (Banker r s Al

ma.n:tcl 93f 193 / ), não tendo sido a mesma l1qu1~aoão communicaCia á 

F1scal1sa\áo Bancaria - c~o man~a a le1 - art. 17 do Dec nal4.728 

de 16 de Marco de 1921; 

Conside~rando Que ( matriz do The Br1 tish Bank o! Soul.h A

mer1ca L1m1 ted e1~a em Londres e funcc1onava no mesmo ed1f1o1o o. o The 

Anglo south Arr.ericnn Ba!'llt L1m1ted, 
• N 

~ on - ., . ando ou.~, como informa a F1soal1saçao Bancar1a,eom 

a:poio no no 660 do "R~nort on Economic and Commerc1al condi t1ons in 

Bra.s1111
, de .. ·o le 1936 (nttbi1caqão na.rP uso off1c1al), The -

Bank ot London an1 South America L1rn1ted, absorvéu The Br1t1sh Bank 

o! South Amer:t c~ 1Til1ted, em v1 rtude de l1au1oacão voluntar1a, tor-

• Jcl o - 1e · l' .c ~ un:1 r": a 1 ns ti tutcão no Reino Unido OOrR operar no Br,! 

s11., 

Con31dera~ldo oue, tanto ~ assim oue, no Brasil estão se r~ 

chando todas as a.ge~1~1s.s do The British Ba.nk of Sóuth Amer1ca L1m1ted 

e seus negocies tran~f'e,..1 dos ao The Bank of r,ondon and South Amer1ca 

L1m:tted, o ue. a,.1á :, consi;a de documentos no nrocesso; 

·te"~" -.nc'o aue The Bank or London and South America IJtt1. 

abso · ~veu in~· - l "r ~~ t " · ~.~ Br1t1sh Bank of South America 11~ dd, (D.! 



.l • I i 

t ) '} i.d 

s~rv. d · o c • 

_,r - o:e 1 () , , 1 

.. . ..r , :1 s - Thes ::mro .zacl - . 1 J • Minl stll!r 

( , ) {'tl'"' não procede, no :9ras11, a l1C1u1ãar.ão vo

. 1~h ~ank of Ame~1ca L1m1ted, n.or não te~ sido o~ 

~ 1 1~ 72-8 ct~ 16 de M1rco de 1921, e, assim, ~e 

~ R th Amer1ca L1m1ted, flcou sendo a me.tr17. do Th• 

'1 ·t sh , '• o· . .~. TlL'~Y-1ca, e, corno tal, resTlonsqvel oor t~os os 

·Y'om1eE;OS no :sras11 : 

. \, .. ··jndo aue, oeLo art. 18 do Dec n? 14 7~8, c1 tado, 

O or , 1 ·•<:l _ 1 ' ~ t1co estrangq1ro P.Snon1e pelas onerar.ÕAs 11as su: 

su curr-a~s 

ca itaJ :.- < ctivo ~a sucrtrrsn.l r'lc ..!ras11) 

. nc1 ~. em out os TlR1 Z.t:?E • 

~ ' ' J.. :1t1o t"UE, p19l o ·~ 1 ,. o a.rt. 18 cl t~él o mes~o ' orno-

.. ·~~- .Ar .... • E. , v,.., $h""-4,.. ~- ~llenc1a C'ie um Banco Pstr~npetro r 

' - \ f.' L f · ' ' 0 .~ 1 as SUr~U....,S.<ieS dese:e BanCO eT'I ~~ en e fl 

.., . 1 tJ ' r~_ • ~ ... cou ~es~ons~vel noY' to~os os negocias do Th 

Bank 1m1tP-1, ~"Ue elle a'l'>so...-veu fls. ·..,5~) , .. • f .. ( ' 

J ,, •• ... • t'l n1 s - fi ~r~m as g.3rant1as legaes aos erm:>regM. 

<tos de 

1 ) 

r .lt 

1 • f soutt A · • . L1m1 "ra::'! 

. ,. ~c-: 1 :" eran~r. r1ll!, pelo art 5 ~o De~ n :?4 615, d~ ·J t1e 

• • l,. . ... 
. 

1.'3 ; lt=: c1ots annos (IA s~M'l~'('S no mec-rno est~h~:!lec 

J' ser~m ~"~emlt 111os s~n;o E~m · jrtude de f~Lta 

11Y 1 ~ to ~dm1n:tstr-~t1vo; 

• •• '!.'1 o 1·ec1~mante tem mais ~e ~OJ s ar.r/V')S c1e E 

., 
) ··•" · ue, no c::1.so ~o reclamante, n~o se aT.lPlic~ a 

~ l ·,o 1e 1935, por~ue ~ 1ndemn1zacão ~ue ella regt 

sórn~nte 3e ( 1' Anc; : )m os ~1mpregados do comrnercio e da 1ndust-r!a :u 



os f'Uaes ·· io ha.ja. leg1~1Qcso esu~c1Al o. e contracto .~-$ tY'àba).® 

est~tu1nCio e est~biltdr,de runcc1onal (citad~ lei n~ 52 - ~.10); 

t;ce )J.V~7Jl os m~mbroco rt~ Terceira cam~ra do 00n3el'ho 

Ni3.Cic'!1s.l ,, IT·, .. ')F1l1o, no~ un:?.rd'Tl1<'1a<1e , au+o,..17.~r a retntegracão do 

·,::\"'l ~ ,~~~' t 
.•• " • .l ' 

rr ,e ~an"K . .r I m1l~,n FJn1 south Am~r1ca L1rn1 tad, co'll os v~ncimentos e 

vant::; :.n · s r·n :1e ~ ~i'bt 1 no ~:h e Br1 tis BRnk of South A'ne""'"iC'-' L1m1 t~", 

·.- C'1r.,. ... ll H~m, os OT'd~.ma~o~ atrazarl os ,.ur~nte o tt:'!mt>O em ~"'Ue o 

ve aftlstaêlo (jn e.c1"1v1ê!arte, pelR sus-o,::n~9o de seus vencimE 

. 
~1J d~ J~neiro, 10 de Agostc de 1937 

a) • Alíl~rj co Ludotf 

~ ) - ,fi. \ ... ~ l 1 • 

Presl~ente 

~e r.tor 

~ ,. dO 

Geral 
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IIIISTtlll DO TIWLRI, 
IIDUlliiA E CDIMERCID 

CONSELHO 

Proc. 3.912/37 

O. lf. 'I'.•U 

NACIONAL 00 TRA-81Liol~ 

ACCORDÃO 
.... .lA.•-·· Seoqilo Ag/CS 

19 .... ~ .... ! ._ ... 

lastos, relatados e discutidos os autos da presente 

reclamação, pela qual Theocrito Teixeira de Miranda pleitea a sua 

reintegração nos serviços de "The Bank ot London and South Ameriea 

Limi ted", em rtrtude de demissão de "The Bri tish Bank ot South Ame

rica Limi ted", absorvido por aquella instituição bancaria:-

Considerando que a Terceira Camara, em reclamação identica a 

dos presentes autos (proc. 17.011/36), por accordão de 10 de Agosto 

do corrente anno - publicado no "Diario Otticial" de 3 de Setembro 

ultimo, já se manifestou sobre a materia de Direito ora em lide,tls. 

78 usgue 81, accordão cujos fUndamentos são adoptados por esta Ca~ 

r a; 

Considerando que não foi contestado que o tempo de serviço do 

rec l amante no "Bri tish Bank of South .Ame rica Limited" era superior 

a dois annos; 

Considerando, pois, que em face do citado julgadb da Terceira 

Camara, & procedente a reclamação constante destes autos; 

Resolvem os membros da Segunda Oamara do Conselho 

Nacional do Trabalho determinar a reintegr~ção do tunoc1onar1o The2 

crita Teixeira de Miranda nos serviços do "The Bank ot London and 

South A.meriea Limi ted'', de aecordo com os precei toa legaes contidos 

no art. 16 do Dec. 24.615, de 9 de Julho de 1934, tendo direito ' 

percepção integral dos vencimentos não pagos desde quando demittido. 

( Rio de J&Jlfi ro, 8 de Novembro de 1937. 

@u'~~ *75t.:Z44''.; d" 

Kt 
Publicado no "Diario Ot'ticial" em J ~ 

lQ A4j. 4o 
,rocurador Geral• 

' 



M, T. I, C,- CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Orl/ MP/ 21 

Sr. Diretor Presidente do "Bank ot London and south 

Amer1ca Lt4e". 

Rua da Al:tan4ep a• 21/7 

R1o de Janeiro 

Tran81D1to-voa, para oa 4eV1doa tina, 

o6pia autenticada do acdrdão proferido pela Segpnda 

· ca.ara deste conaelho, em Sessão de 8 de Novembro do 

-ano tindo, nos autos do proceaao em ou e ao parte a, 

8 

'l'heoori to !eixe1ra de U1randa como "clamante e, cOilo 

reolaado, Bank ot London an4 South Amer1ca Lt4e". 

-Diretor de Secc;ao, no 111pe41.Jiento do 

Diretor aera1 



JUNTADA 

Junto aos presentes autos, nesta data, os embargos opostos 

pelo "Ba.nk o! London and south Amer1ca L1m1ted" á resolu "" da Egre-

g1a segunda ca :~ara cb conselho Nacional do Trabalhe) trata o 

ac6rdão de !ls. 85. 

Classe "k" · 



JS/'18. 
O s~NTOs,. 

)~y ADVOGADO /~O 
RUA DO OwV!DOR, IS0·2! 

EXmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho: 

'// f 

Processo n.3.912 de 1937. I 
... 

O BANK OF LONDON AND SOUTH AMERICA LIMITED, nao se con-

formando, data vania, com o accordam proferido pela egregia Segun

da Camara no processo n.3.912 de 1937, e pelo qual toi determina

da "a reintegraqão do tunccionario Theocrito Teixeira de Miranda 

nos serviqoa do supplicante, de accordo com os preceitos legaes 

contidos no art. 15 do dec.24.615 de 9 julho 1934, tendo direito 

á percepqão integral dos vencimentos não pagos desde quando demi

tido", vem opp8r contra o mesmo accordam os inclusos embargos,noa 

termos do regulamento approvado pelo decreto 24.784 de 14 de ju

lho de 1934, art.4 §§ 4 e 9 e requer que se juntem os mesmos aos 

autos para o etfeito de serem afinal julgados pelo venerando Con

selho Pleno e reformado o acoordam embargado. 

Tendo sido o acoordam embargado publieado no Diario Of

flcial de 15 março do corrente anno, o prazo legal de 60 dias Pb 

ra o offereoimento dos embargos s6 termina no proximo dia 14 do 

corrente mez. 

Nestes termos, 

pede deferimento. 



JS/EB. 

do: 

O sANTOs ,. 

)~'Y'If, ADVOeADO /~O 
RUA DO 0 iJVIDOR,II0•2! 

Por embargos ao accordam proferido pela egre~a 

Segunda Camara do Conselho Nacional do Trabalho no pro

cesso n.3.912 de 1937, diz, como embargante, o BANK OF 

LONDON .A.ND SOU'l'H AMERICJ. LIMITED 

CONTRA 

o embargado Theocrito TeiXeira de Miranda, e sendo ne

cessario 

P. que é o seguinte o inteiro teor do accordam embarga-

Vistos, relatados e discutidos os autos da pre

sente reclamaqão, pela qual THEOCRITO TEIXEIRA DE MI

RANDA pleitea a sua reintegraqão aos aerviqos de THE 

BANK OF LONDON AND SOUTH AMERICJ. LIMITED, em virtude de 

demissão de THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED, 

absorvido por aquella instituiqão bancaria: 

Considerando que a Terceira Camara, em reclama

ção identica á dos presentes autos (proc. 17.011-36), 

por accordam de 10 de agosto do corrente anno - publica

do no Diario Official de 3 de setembro ultimo, já se ma

nifestou sobre a mataria de direito ora em lide, fls.78 

usque 81, accordam cujos fundamentos são adoptados por 

esta Camara. 
... 

Considerando que nao foi contestado que o tempo 

de serviqo do reclamante no BRITISH BANK OF SOUTH AME

RICA LIMITED era superior a dois annos; 
• Considerando, poia, que em face do citado jul-

gado da Terceira Camara, d procedente a reclaMaqje cons-
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tante destes autos: 

Resolvem os membros da Segunda Camara do_~ .. -

lho Nacional do Trabalho determinar a reintegraqao ~ 
funccionario Theocrito Teixeira nos serviços de THE 

BANK OF LONDON AND SOUTH AMERICA LIMITED, de accordo com 

os preceitos legaes contidos no art. 15 do dec.n.24.615, 

de 9 de julho de 1934, tendo direito á percepqão inte

gral dos vencimentos não pagps desde quando demitido. 

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1937. - Ilde

fonso d'Abreu Albano, presidente. - Manoel Tiburcio da 

Silva, relator. 

Fui presente. - Geraldo ~. Faria Baptista, 1° 

adjunto do procurador geral. 

P. t se v8 do accordam que o embargado Theocrito Teixei

ra de Mlranda nunca foi funccionario do embargante BANK OF LONDON 

e sim de um outro Banco - THE BRITISH BAN.K. 

P. que o accordam, para determinar que o embargante Ã!

integre um funccionario que jámais foi seu funccionario, não se 

estriba em fundamentos proprios, limitando-se a adaptar, como ra-

-zoes de decidir, os fundamentos de um outro accordam, proferido 

pela egregia Terceira camara no processo n.l7.011 de 1936. 

Entretanto 

P. que o reterido accordam da Terceira Camara j' foi 
H 

reformado pelo venerando Conselho Pleno na sua sessao de 28 de 



.p sANTOs,. 

)~"' ADVOGADO /~O 
RUA DO OUVIDOR, S0·3! 

abril proximo passado • 

... 
P. que nao estando ainda publicado o venerando accord .. 

do Conselho Pleno, o embargante otterece em annexo, como parte in

tegrante dos presentes embargos, os que oppoz ao accordam da Ter~ 

ceira Camara e toram recebidos pelo Conselho Pleno. 

P. que o accordam da Terceira Camara, para chegar ' con

clusão a que chegou, partia da supposiqão de que a liquidaqão de 

THE BRITISH BANK não t8ra communicada ' Fiscalização Bancaria. E 

como se trata de um equivoco , decorrente de uma intormaQão pres

tada pela DIRECTORU DE RENDAS INTERNAS, o embargante restaurou a 

verdade, obtendo uma certidão clara e completa dt propria DIRECTO

RIA DE RENDAS INTERNAS, certidão oujo original juntou aos embar

gos que ottereceu ao accordam da Terceira Camara, e que junta aos 

presentes embargos par certidão passada pelo Registro de Tituloa 

e Documentos, onde a mesma toi registrada (doc. 1). 

P. que a reterida certidão prova que na DIRECTORIJ. DE 

RENDAS INTERNAS (Fiscalização Bancaria) existe um processo rela• 

tivo ' liquidação do Britiah Bank, e que desse processo consta 

que em 4 setembro 1956 os liquidantes do BRITIBH BANK, por seus 

procuradores no Brasil, archivaram na DIRECTORU DE RENDAS INTER

NAS a acta da assembléa dos seus accionistas, realisada em Lon

dres no dia 13 de agosto de 1936, e na qual toi deliberada a li• 



qu1daQão extra-Judicial daquelle Banco e em 2 de outubro ~~ .. 
archivarsn a procuraçao outorgada pelos liquidantes aos u 

procuradores no Brasil. 

P. que no mesmo sentido da egregia Terceira Camara, 

havia decidido a JUnta de Concil1aqão e JUlg~ento de Santos, 

a propoa1to do ex-tunccionario do BRITISH BANK Fausto Santos 

Filho, mas a decisão da JUnta já foi reformada pelo JUiz de Di

reito da Comarca de Santos, conforme o prova a certidão que ora 

se junta como doc. n. 2, acompanhada de um folheto (doc. 3) do 

qual consta impressa a mesma sentenqa. 

Nestea termoa 

go 

P. que os presentes embargoa devem ser recebidos, re-

formado o respeitavel accordam embargado e julgada afinal im

procedente a reclamação do embargado. JUstiqa ~ o que se pede 

e espera. 



Embargos 

Por embargos ao accordam proferido 
pela egregia Terceira Camara do Conselho 
Nacional do Trabalho, á fl. 265 do processo 
n. 17.011 de 1936, diz, como embargante, o 
BANK OF LoNDON AND SOUTH AMERICA LI
MITED 

contra 

O embargado FRANCISCO DE PAULA REIMÃO 
HELLMEISTER, e sendo necessario 

1.o 

P. que é a seguinte a conclusão do venerando accordam 
embargado: 

Resolvem os membros de Terceira Camara do 
Conselho Nacional do Trabalho, por unanimidade, 
autorisar a reintegração do reclamante Francisco 
de Paulo Reimão Hellmeister nos serviços do BANK 
OF LONDON AND SOUTH AMERICA LIMITED, recebendo 
tambem os ordenados atrazados durante o tempo 
em que o mesmo esteve afastado da actividade, pela 
suspensão de seus vencimentos mensaes. 

2.0 

P. e se vê do accordam que o embargado nunca foi func
cionario do embargante BANK oF LoNDON e sim de um outro 
Banco - THE BRITISH BANK. 

3.0 

P. que o accordam, para autorisar o embargante a rein
tegrar um funccionario que nunca foi seu funccionario, as
senta, como fundâ.mento da decisão, que o embargante ab
sorveu o Banco empregador. 

4,0 

P. que não existe nos autos nenhuma prova da allega
da absorpção. O que consta dos autos é que o embargante é 
o maior accionista do BRITISH BANK, e, como tal, nenhuma 
responsabilidade tem pelo seu passivo, como se verá melhor 
adiante. 
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5.0 

P. que, para justificar a conclusão a que chegou, o vene
rando accordam desenvolve as considerações mais sorpre
hendentes, que apenas tornam patente que o julgado cons
titue, data venia, um manifesto, grave e clamoroso erro ju
diciario. Eis o accordam na integra, cujos fundamentos vão 
por nós numerados á margem, para maior clareza da analy
se que passaremos a fazer de cada um delles: 

Vistos e examinados os autos da presente recla
m,ação, pela qual o Syndicato dos Bancarias de São 
Paulo pleiteia a reintegração nos serviços do BANK 
OF LONDON AND SoUTH AMERICA LIMITED, para OS em
pregados bancarias Francisco de Paula Reimão Hell
meister, Francisco Paulilo Neto e Arnaldo Lorenzet
ti, despedidos de THE BRITISH BANK OF SoUTH AME
RICA LIMITED, nos termos dos does. de fls. 7, 8 e 9; 

I) Considerando que o Syndicato dos Bancarias 
de S. Paulo não se mostrou habilitado como manda
tario dos bancarias prejudicados, e que, assim, não 
tem competencia legal para reclamar em nome 
delles; 

li) Considerando que, dentre elles, apenas Fran
cisco de Paula Reimão Hellmeister reclamou directa
mente a este Conselho pelos does. de fls. 29 e 32, 
justificando o pronunciamento da Camara, na parte 
de sua reclamação tão sómente; 

III) Considerando que o reclamante Francisco 
de Paula Reimão Hellmeister affirma ter mais de 
dois annos de serviços effectivos prestados ao THE 
BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED, sendo de
mittido sem ter praticado falta grave, o que não é 
contestado no processo, e a reclamação é dirigida con
tra O BANK OF LONDON AND SOUTH AMERICA LIMITED 
e que por isso mesmo responde pela garantia da es
tabilidade dos empregados com mais de dois annos 
de serviços; 

IV) Considerando que THE BRITISH BNK OF LoN
DON OF SoUTH AMERICA LIMITED foi, COm esse nome, 
autorisado a funccionar no Brasil pelo decreto nu
mero 592, de 17 de outubro de 1891, e que nenhuma 
modificação estructural soffreu esse estabelecimen
to bancario com conhecimento regular no paiz pela 
Fiscalização Bancaria, ex-vt do decreto n. 14. 728, de 
16 de março de 1921, porque todos os decretos pos
teriores, que prorogam a referida autorisação, con
dicionaram o seu funccionamento aos termos do de
creto n. 592 citado; 

V) Considerando que, não obstante, THE BRITISH 
BANK OF SoUTH AMERICA LIMITED jámais ter tido OU-

·-
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tro nome no Brasil, todavia, a Fiscalização Banca
ria informa, e documentos do processo comprovam 
que Tm: ANGLO SOUTB AMERICAN BANK LIMITED em 
1920 adquiriu o controle das acções do THE BRITISB 
BANK OF SOUTN AMERICA LIMITED, e, em agosto de 
1936 foi resolvida a sua liquidação voluntaria (Ban
ker's Almanach 1936-1937), não tendo sido a mesma 
liquidação communicada á Fiscalisação Bancaria -
como manda a lei- art. 17 do decreto n. 14.728, 
de 16 de março de 1921; 

VI) Considerando que a matriz do Tm: BRITISB 
BANK OF SoUTH AMERICA LIMITED era em Londres e 
funccionava no mesmo edificio do ANGLO SoUTB 
AMERICAN BANK LIMITED; 

VII) Considerando que, como informa a Fiscali
sação Bancaria, com apoio no n. 660 do "Report on 
Economic and Commercial conditions in Brasil", de 
setembro de 1936 (publicação para uso official), o 
BANK OF LoNDON AND SOUTH AMERICA LIMITED absor
veu TBE BRITISB BANK OF SoUTH AMERICA LIMITED, 
em virtude de liquidação voluntaria, tomando-se 
assim a unica instituição no Reino Unido para ope
rar no Brasil; 

VIII) - Considerando que, tanto é assim que 
no Brasil estão se fechando todas as agencias do Tm: 
BRmSH BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED, e seus ne
gocias transferidos ao BANK OF LONDON AND SoUTB 
AMERICA LIMITED, o que, aliás, consta de documen
tos no processo; 

IX) Considerando que O BANK OF LoNDON AND 

SoUTH AMERICA LIMITED absorveu inteiramente Tm: 
BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED (Directo
ria de Rendas Internas- Thesouro Nacional- Mi
nisterio da Fazenda, fls. 251 a 253); 

X) Considerando que não procede, no Brasil, a 
liquidação voluntariado Tm: BRITISH BANK OF SoUTH 
AMERICA LIMITED, por não ter sido observado o dec. 
n. 14.728 de 16 de março de 1921, e, assim, o BANK 
OF LoNDON AND SoUTH AMERICA LIMITED fiCOU sendo 
a matriz do THE BRITISH BANK OF SOUTB AMERICA LI
MITED, e, como tal, responsavel por todos os seus ne
gocias e compromissos no Brasil; 

XI) Considerando que, pelo art. 18 do decreto 
14.728 citado, o capital geral do Banco estrangeiro 
responde pelas obrigações das suas succursais no 
Brasil, e que, em nenhum caso se admitte responsa
vel o capital e o activo da succursal (do Brasil) pelas 
obrigações contrahidas pelas agencias em outros 
paizes; 
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XII) Considerando que, pelo § 1° do art. 18 ci
tado, mesmo homologada a sentença que abrir a 
fallencia de um Banco estrangeiro, não comprehen
derá, em seus effeitos, as succursais desse Banco 
existentes no Brasil; 

XIII) Considerando que, p or isso mesmo o 
BANK OF LONDON AND SOUTH AMERICA LIMITED fiCOU 
responsavel por todos os negocias do THE BRITISH 
BANK OF SOUTH AMERICA BANK LlMITED, que elle ab
sorveu (fl. 252), e, entre cujos compromissos figu
ram as garantias legais aos empregados do THE BRI
TISH BANK OF SOUTH AMERICA LlMITED, em virtude 
da legislação social-trabalhista do Brasil; 

XIV) Considerando que pelo art. 15 do dec. 
n. 24. 615 de 9 de Julho de 1934 foi garantida a es
tabilidade funccional para os empregados de bancos, 
com mais de dois annos de serviços no mes:tno esta
belecimento bancaria, para não serem demittidos si
não em virtude de falta grave, apurada em inquerito 
administrativo; 

XV) Considerando que o reclamante tem mais 
de dois annos de serviço effectivo no mesmo estabe
lecimento bancaria, não tendo praticado falta grave; 

XVI) Considerando que no caso do reclamante 
não se applica a lei 62 de 5 de Junho de 1935, porque 
a indemnisação que ella regula, sómente se entende 
com os empregados do commercio e da industria 
para os quaes não haja legislação especial de con
tracto de trabalho, estatuindo a estabilidade func
cional (citada lei n. 62, art. 10); 

Resolvem os membros da Terceira Camara do 
Conselho Nacional do Trabalho, por unanimidade, 
autorisar a retntegraçllo do reclamante Francisco de 
Paula Reimão Hellmelster nos serviços do BANK oF 
LONDON AND SOUTH AMERICA LlMITED, com OS venci
mentos e vantagens que percebia no THE BRITISH 
BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED, recebendo tam
bem os ordenados atrazados durante o tempo em 
que o mesmo esteve afastado da actividade, pela sus
pensão de seus vencimentos mensaes. 

6.0 

P. que os considerandos ns. I, II e III não interessam 
á discusão porque nelles o accordam apenas expõe factos não 
contestados e reproduz o pedido do reclamante, ora embar
gado. 

7.0 

P. que nos fundamentos ns. IV, V e VI o accordam faz 
as seguintes tres affirmativas: 
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a) que na FiscALISAÇÃO BANcARIA não consta que o BRI
TISH BANK tenha soffrido qualquér modificação estructural, 
continuando portanto a subsistir tal qual foi autorisado a 
funccionar no Brasil; 

b) que 1'HE ANGLO SOUTH AMERICAN BANK LIMITED (no
te-se de passagem que o accordam allude ao ANGLO AMERICAN 
e não ao embargante BANK oF LoNDON) adquiriu o controle 
elas acções elo BRITISH BANK, e que a matriz do BRITISH BANK 
em Londres funccionava no mesmo edifício do ANGLO AME
RICAN; 

c) que a liquidação voluntaria do BRITISH BANK, delibe
rada em Londres em 13 agosto 1936, não foi communicada á 
FiscALISAÇÃO BANCARIA, como manda a lei - art. 17 do dec. 
14.728 de 16 de março de 1921. 

8.0 

P. que dessas tres affirmativas do accordam não ha 
como se concluir que o embargante tenha absorvido ou in
corporado o BRITisH BANK. Pelo contrario, desde que a Fis
CALISAÇÃO BANCARIA informa que O BRITISH BANK não soffreu 
modificação estructural, e que nem siquér communicou a 
sua liquidação á mesma FiscALISAçÃo, a unica conclusão que 
se pode tirar é que o BRITISH BANK continúa a funccionar re
gularmente no Brasil, devendo, por isso mesmo, elle BRITISH 
BANK e não o embargante ser condemnado a rea.dmlttir o seu 
funccionario porventura dispensado sem justa causa. Todavia 

9.0 

P. que não é exacto que o BRITISH não tenha communi
cado a sua liquidação á FISCALISAÇÃO BANCARIA. Nesse passo 
o accordam se fundou no officio do DIRECTOR DAS RENDAS IN
TERNAS a fls. 251-254, no qual se lê: 

a) 1'HE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LTD. 
foi, com esse nome, autorisado a funccionar no Bra
sil pelo dec. 592 de 17 outubro de 1891, cuja publi
cação foi feita no "Diario Official" de 20 do mesmo 
mez e armo. 

b) Nenhum conhecimento temos de modifica
ções estructuraes desse estabelecimento depois da 
data de sua autorisação, pois todos os decretos pos
teriores, que prorogam a mesma, condicionam o 
seu funccionamento aos termos do dec. 592 de 17 
outubro 1891; 
................................................. 

e) A Matriz do BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA 
LTD. era em Londres, funccionando no mesmo edi
ficio do ANGLO SOUTH AMERICAN BANK LIMITED 
Londres. 

A liquiclação a que se retere o presente item não 
foi communicacla á FISCALISAÇÃO BANCARIA DO BANCO 
DO BRASIL. 

' 
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10.0 

P. que a superintendencia da F:IscALISAÇÃO BANCARIA 
está a cargo da DIRECTORIA DAS RENDAS INTERNAS DO THEsou
RO NACIONAL e não a cargo do BANCO DO BRASIL, que apenas 
presta a sua collaboração áquella DIRECTORIA, conforme é ex
presso no dec. 24. 036 de 26 março 1934, que reorganisou os 
serviços da administração da Fazenda Nacional, em cujo 
art. 94 letra g se lê: 

Art. 94, A' DIRECTORIA DAS RENDAS, na instruc
ção, direcção e fiscalisação dos serviços relativos á 
arrecadação das rendas internas, cumpre: 

g) dirigir, tnspecctonar e FISCALISAR, por si ou 
seus delegados, no Districto Federal e nos Estados, 
as operações bancar~. 

ll.o 

P. que em 4 setembro 1936 os liquidantes do BRITISH 
BANX, por seus procuradores no Brasil, archivaram na DIRE
CTORIA DAS RENDAS INTERNAS a acta da assembléa dos seus ac
cionistas, realisada em Londres no dia 13 de agosto de 1936, 
e na qual foi deliberada a liquidação extrajudicial daquelle 
Banco e em 2 de outubro de 1936 archivaram a procuração 
outorgada pelos liquidantes aos seus procuradores no Brasil, 
conforme o prova a certidão que ora se junta como doc. n. 1, 
e na qual se lê: 

Exmo. Sr. Director das Rendas Internas: 

Tm: BRITISH BANX OF SOUTH AMERICA LlMITJm, 
para fins de direito, pede a V. Ex. mandar certifi
car ao pé desta o seguinte: 

1 °) em que data foi apresentada para archiva
mento nesta Directoria a acta pela qual a assembléa 
do Banco supplicante resolveu a sua liquidação; 

2°) em que data foi archivada nesta Directoria 
a procuração dos liquidantes, constituindo procura
dores no Brasil. 

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1937. 

The British Bank of South America Ltd., em li
quidação. 

(assignaturas illegiveis dos procuradores). 

CERTIFICO, em cumprimento do despacho re
tro do Snr. Director das Rendas Internas, que re
vendo o processo relativo á liquidação de Tm: BRITISH 
BANX 'OF SoUTH AMERICA LIMITED, fichado sob nu
mero 18.214 de 1937, verifiquei que a fls. 14 a 32, 
consta que o referido Banco deu entrada no Thesou-
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ro Nacional dos documentos alludidos na petição, em 
data de 4 de setembro e 2 de outubro de 1936, ficha
dos, respectivamente, sob ns. 65. 230 e 73.434, am
bos do anno de 1936. E para constar, eu Nair Aqui
no Moreira, funccionaria da Directoria do Dominio 
da União, com exercicio nesta Repartição, lavrei a 
presente certidão aos 16 dias do mez de outubro do 
anno de 1937, a qual vae assignada pelo Sr. Sub
director interino da 2a Sub-directoria das Rendas 
Internas do Thesouro Nacional. 

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1937. 

Antonio Eustachio Coelho, Sub-director. 

12.0 

P. que a propria egregia Terceira Camara, que proferiu 
o accordam embargado, não desconhecia que a repartição 
encarregada da FlscALISAÇÃO BANcARIA, onde se archivam os 
documentos attinentes ao respectivo serviço, é o THESOURO 
NACIONAL, DIRECTORIA DAS RENDAS INTERNAS, e não O BANCO DO 

BRASIL e tanto assim que o seu officio de pedido de informa
ções, que consta por copia a fls. 235-236, foi dirigido, não ao 
PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL mas ao DIRECTOR DAS RENDAS 
INTERNAS, e a resposta de fls. 251-254 está assignada por 
este, em papel official daquella Directoria. De sorte que em 
face da certidão que ora juntamos como doe. n. 1 e que dei
xámos acima transcripta, demonstrado fica o equivoco da in
formação prestada, na qual se apoiou a egregia Terceira Ca
mara, pots a certtdão prova que na FIScALISAçÃo BANCARIA 
(DIRECTORIA DAS RENDAS INTERNAS) existe um proceSSO regu
lar relativo á liquidação do BRITISH BANK e desse processo 
constam desde setembro e outubro do anno passado a acta 
da liquidação e a procuração dos liquidantes aos seus repre
sentantes no Brasil. 

13.0 

P. que ainda, porém, que os liquidantes do BRITISH BANK 
não tivessem communicado a liquidação á FlscALISAÇÃo BAN
CARIA d'ahi não se poderia tirar nenhum argumento para 
tomar o embargante BANK oF LoNDoN responsavel pelo passi
vo e obrigações do Banco em liquidação. 

14.0 

P. que os considerandos ns. VII, VIII e IX podem ser 
classificados como os considerandos centraes, encerrando o 
fundamento basico, a viga mestra da decisão embargada. 
Taes considerandos se apoiam unicamente na seguinte infor
mação que se lê no officio referido do DIRECTOR DAS RENDAS 
INTERNAS (fls, 251-254) : 

No n. 660 do "Report on Economic and Com
merclal Conditions in Brasil" de Setembro de 1936, 
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publicação para uso offlclal, lê-se o seguinte: BANK 
OF LoNDON AND SOUTH AMERICA LIMITED, 0 BANK OF 
LONDON AND SoUTH AMERICA LIMITED tomou-se ago
ra a unica instituição no Reino Unido para ope
rar no Brasll. As agencias do British Bank of South 
America Limtteã estão sendo fechaãas e seus nego
cios transferidos ao primeiro dos bancos alluãiãos. 

15.0 

P. que, como vê, afinal de contas o unico ponto de apoio 
do accordam embargado é uma noticia de jornal. Ora, des
prezar a acta ela liquidação, que consta dos autos a fls. 148-
152, desprezar a certidão do DEPARTAMENTO NACIONAL DE IN
DUSTRIA E COMMERCIO, que tambem. COnsta dos autos a fls. 
133, e na qual se lê que não consta naquelle Departamento, 
que é a repartição a que compete o Registro do Commercio, 
a incorporação do BRITISH pelo embargante, desprezar em
fim o proprio officio da FiscALISAÇÃO BANcARIA no unico pon
to em que se estriba num documento legal (fls. 251-254, item 
h), que é aquelle em que nelle se informa, com apoio numa 
certidão, que o embargante é mero accionista do BRITISH 
BANK, titular da maioria de suas acções, adquiridas porém 
em 8 de setembro de 1936, o que quér dizer quando já deli
berada a liquidação desde 13 do mez anterior, emfim despre
zar toda essa documentação legal, para argumentar com 
uma noticia de jornal, é novidade sem par nos annaes ju
diciarios do mundo inteiro. 

16.0 

P. que se adverte no officio do BANco DO BRASIL que o 
jornal citado é uma publicação para uso offictal. Qu'impor
ta, si nelle não vem publicado nenhum documento offictal, 
mas apenas uma noticia, que não corresponde á verdade. 
Aliás, não se trata de nenhum jornal officlal do Governo In
glez. E' um orgam do commercio, que reflecte os factos com
merciaes, mas sem cogitar dos aspectos jurídicos dos nego
cios realisados, e tanto assim que emprega o termo absorpçiio, 
desconhecido na linguagem technica-juridica, pois o termo 
proprio é incorporaçiio ou fusão. Mas conste o que constar 
do mencionado jornal, a verdade é que o embargante não ab
sorveu ou incorporou o BRITISH BANK, tendo apenas adquiri
do a maioria de suas acções. 

1'1.0 

P. que na alludida noticia se accrescenta que as agen
cias elo BRITISH estão sendo fechadas e os seus negoctos trans
feridos para o embargante. 

Ora, que as agencias ou flliaes do BRITISH estão sendo fe
chadas no Brasll é a pura verdade. Já estão mesmo todas fe
chada, existindo apenas alguns escriptorios nas diversas 
praças para os ultlmos negocios pendentes de solução. Em 
outras palavras: os estabelecimentos do BRISTISH BANK niio 
existem mais, e por isso mesmo foram dispensados, coMo coN-

. -
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SlllQUENCIA INEVITAVEL DA LIQUIDAÇÃO, OS seus funccümarioB, aos 
quaes foram pagas inclemni8ações que montam a mai8 de 
cinco mil contos de réis. O proprlo embargado tem a receber 
53:272$500, que estão á sua disposição e que não recebe por 
que não quér. Mas 

18.0 

P. que não é verdade que todos os negocias do BRITISH 
BANK estão sendo ou foram transferidos para o Banco em
bargante. Muitos foram transferidos para o embargante, por 
ordem dos respectivos clientes, como varios foram transfe
ridos para outros bancos, e não poucos têm sido liquidados 
directamente entre os clientes e os liquidantes. Assim como 
o embargante recebeu grande numero dos negocias, poderia 
não receber um só, porque isso dependia unicamente da von
tade dos clientes do Banco em liquidação. Não se deu nenhu
ma absorpção automatica dos negocias de um banco pelo ou
tro, mas transferencia de titulos em custodia, de saldos cre
dores e de creditas, por ordem dos interessados ou contractos 
novos entre estes e o embargante. O BRITISH BANK, em li
quidação, continuou a ser a mesma pessoa juridica, repre
sentada pelos seus liquidantes, que se limitaram a cumprir 
as ordens dos respectivos clientes. Os que quizeram receber 
os seus valores, rceberam, e os que qulzeram transferll-os para 
outros bancos, o fizeram. Si muitos deram preferencia ao 
embargante, o fizeram porque qulzeram, sem que o embar
gante tivesse assumido qualquér responsabllidade pelos actos 
do BRITISH BANK, que continúa a subsistir, como entidade au
tonoma, com personalldade propria, para os actos c opera
ções da liquidação, nos termos inequivocos do art. 156 do 
dec. 434 de 1891, que dispõe: 

Art. 156. Supposto dissolvidas, as sociedades 
anonymas se reputam continuar a existir para os 
actos e operações da liquidação. 

19.0 

P. que no considerando n. X o accordam assenta que 
não procede no Brasil a liquidação voluntaria do BRITISH 
BANK por não ter sido observado o dec. 14.728 de 16 de Março 
de 1921 (Fiscalisação Bancaria) e, como quem salta de um 
polo a outro, conclue que "assim o BANK oF LoNDON AND SoUTH 
AMERICA LIMITED ficou sendo a matriz de THE BRITISH BANK 
OF SoUTH AMERICA, e, como tal, responsavel por todos os seus 
negocios e compromissos no Brasll". 

Antes de tudo, releva notar que ao cabo de uma leitura 
meticulosa do dec. 14.728 citado, não descobrimos qual o dis
positivo desse decreto que não foi observado. A unica exigen
cia que se encontra nesse diploma legal, é a communicação da 
liquidação á FiscALISAÇÃO BANCARIA, e essa exigencia já vimos 
que foi satisfeita pelos liquidantes, depositando, como depo
sitaram, na DIRECTORIA DE RENDAS INTERNAS a acta da liqui
dação e a procuração dos liquidantes aos seus procuradores no 
Brasll. 

Mas ainda que os liquidantes do BRITISH BANK não hou
vessem observado a lei da fiscalisação, excederia a todos os 
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Ulogismos tirar-se d'ahi a conclusão de que o embargante pas
sou a ser a matriz do banco suppostamente faltoso. 

P. que os considerandos ns. XI e XII affirmam dois prln
cipios juridicos que nada têm a ver com a incorporação de 
uma sociedade anonyma por outra. No considerando XI esta
belece o accordam que o capital geral do Banco estrangeiro 
responde pelas obrigações das suas succursaes no Brasil, o 
que tanto vale dizer que o capital geral do BRITISH BANK res
ponde pelos compromissos das fUiaes do BRITISH BANK no 
Brasil, assim como o capital geral do BANK OF LoNDON respon
de tambem pelas obrigações das succursaes do BANK OF LoN
DON. No considerando XII allude o accordam ao dispositivo le
gal que exclue dos effeitos da sentença estrangeira de fallen
cia de um Banco as suas ftliaes no Brasil, o que evidentemente 
nada tem a ver com o caso dos autos. 

P. que o considerando XIII não encerra argumento ne
nhum, mas apenas a conclusão, que, como vimos, os conside
randos anteriores não autorfsam, de ser o embargante res
ponsavel pelos empregados do BaiTisH BANK. 

P. que os considerandos XIV e XV estabelecem que o em
bargado tem mais de dois anos de serviços prestados ao Bax
TISH BANK, o que não contestamos, e que assim tem a garan
tia da estab111dade regulada pelo dec. 24. 615 de 9 de julho de 
1934, tendo escapado, porém, ao accordam que em face do 
mencionado decreto, art. 15, como em face do art. 92 do dec. 
54 de 12 setembro de 1934, que regulamentou aquelle, a esta
bilidade se extingue em caso de liquidação ou extincção do es
tabelecimento, e ninguem contesta que o BRITISH BANH é um 
estabelecimento extincto, estando fechadas todas as suas fi
liaes no Brasil. 

P. que no considerando XVI e ultimo, o accordam assenta 
que a lei n. 62 de 5 de junho de 1935, que regula a indemnisa
ção dos empregados da industria e do commercio quando des
pedidos sem justa causa, não se applica aos bancarios com 
mais de dois annos de serviço, porque só se applica aos em
pregados que não gozem do direito de estabUidade. 

Mas, si aos funccionarios do BRITISH BANK não se applica 
a lei 62 e só se applicam os decretos 24. 615 e 54 de 1984, e si 
por esses decretos elles perderam a estabUidade ex-vi da li
quidação do Banco, a consequencia é não terem elles direito 
a nenhuma indemnisação, devendo ser considerada como ge
nerosidade dos liquidantes do BRITISH BANK o terem pago, 
como pagaram a todos que quizeram receber, a indemnfsação 
da lei 62, ou seja a cada funccionario um mez de ordenado 
por anno de serviço, montando o total das indemnisações a 
mais de cinco mil contos de réis, somma que daria de sobra 
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para a fundaç!o de varios bancos, pois ha muito banco entre 
nós com o capital de mil contos de réis. 

P. que ao embargante BANK or LoNDON não cumpre apu
rar si os funccionarios do BRITISH BANK tinham ou não tinham 
direito á indemnlsação. A unica coisa que lhe cumpre é mos
trar, como mostrou pela analyse dos considerandos do accor
dam, e mais claro tornará no final destes embargos, que elle 
embargante não incorporou, nem absorveu o BRITISH BANK, e 
por isso não é responsavel pelos funccionarios deste. Todavia 

P. que os liquidantes andaram acertadamente pagando a 
indemnlsação da lei 62, e que foi acceita pela quasi totalidade 
dos funccionarios, pois de 305 funccionarios, apenas uns quin
ze ainda não a receberam. 

Effectivamente, confrontando-se os decretos 24. 615 e 54 
de julho e setembro de 1934, que asseguram a estabilidade dos 
bancarios, com a lei 62 de 1935, que regula a indemnlsação 
de todos os empregados da industria e commercio no caso de 
dispensa sem justa causa, a conclusão a que se chega é a se
guinte: pelos dois decretos de 1934 a estabilidade extt.ngue-se 
no caso de liquidação ou exttncçlio do estabelecimento, mas 
pela lei de 1935 a tndemntsaçlio é devida mesmo no caso de li
quidação ou extincção voluntaria (art. 4). Portanto, os func
cionarios do BRITISH BANK perderam de pleno direito a esta
bilidade pelo facto da liquidação, mas ao mesmo tempo fica
ram na situação geral de todos os empregados do commercio, 
aos quaes a lei assegura a indemnlsação nos casos de liqui
dação voluntaria. 

P. que a estabilidade dos bancarias, creada pelo dec. 
24.615 de 8 de julho de 1934, tem que ser hoje entendida de 
accordo com o art. 121, § 1° letra g da Constituição de 1934, 
conforme já foi assentado em accordam memoravel da Côrte 
Suprema, publicado no ARCHIVO JUDICIARIO, vol. 37, pa
gina 110, e do qual foi relator o preclaro Ministro LAUDO DE 

CAMARao, em cujo voto lê-se textualmente: 

Não ha legislação no mundo que obrigue um pa
trão a ter contra sua vontade e a seu serviço um em
pregado. Por isso, tudo se resolverá no terreno pu
ramente economico, com a indemnlsação devida. 
Hoje não .mais se poderá discutir a respeito, quando é 
apropria Constituição que, pelo art. 121, § 1.0 letra g 
dispõe que a legislação do trabalho observará, como 
preceito, a indemnlsação ao trabalhador dispensado 
sem justa causa. Importa em dizer que, indemnisan
do, a propria dispensa não está sujeita á restricção 
alguma. E esta indemnisação está prevista em lel. 

Entretanto 
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P. que, mesmo abstrahindo-se da Constituição, a estabi
lidade dos bancarias tem o seu limite no dec. 24.615, que a 
creou, e no dec. 54, que a regulamentou, ambos de 1934, e em 
face desses decretos a liquidação do estabelectmento exttngue 
de pleno direito a estabilidade, o que tanto vale dizer que com 
relação aos funccionarios do BRITISH BANK, que é uma socie
dade anonyma dissolvida, em liquidação regular, com todos 
os seus estabelecimentos já fechados, não ha mais que cogitar 
de establlidade. 

P. que, seja porém como fôr, o que não padece duvida é 
que o embargante é que nenhuma responsabllidade tem pelos 
funccionarios do banco liquidado, pois, como acabámos de 
verificar pela analyse que fizemos do accordam embargado, 
a allegada absorpção ou incorporação de um banco pelo ou, 
tro, é de improcedencia manifesta. Em ultima analyse o accor~ 
dam não se estribou em documento algum, e tirou conclusões 
inteiramente destoantes das proprias premissas que estabe
leceu. 

li. ANALYSE DO PARECER DA PRoCUBADORIA 

P. que muito diversa da argumentação do accordam é 
a argumentação desenvolvida pela mustrada procuradora 
Dra. Nathercia da Silveira Pinto da Rocha no seu longo pare
cer de fls. 201-224, o qual conclue textualmente nos seguintes 
termos: 

"0 LoNDON BANK tomando-se o unico accionista 
do BRITISH BANK e não promovendo a reorganisação 
do mesmo no prazo legal, realisou o que na technica 
juridica constitue uma incorporação". 

Para fundamentar a sua conclusão o parecer invoca: 
a) o art. 151, § 2.0 do dec. 434 de 4 de julho de 1891, que 

regula entre nós as sociedades anonymas; 
b) um julgado da Justiça Local de S. Paulo, confirmado 

em gráo de recurso pela Côrte Suprema, num caso de paga
mento de imposto de transmissão de propriedade; 

c) diversos autores. 

30° 

P. que antes de tudo o parecer parte de dois erros de fa
cto, primeiro, asseverando que o embargante é o unico accio
nista do BRITISH BANK, quando está provado nos autos que elle 
possue não a totalidade, mas apenas a maioria das acções; se
gundo, suppondo que a liquidação do BRITISH foi deliberada 
depois que o embargante adquiriu as acções, quando a ver
dade é que estas foram adquiridas em 8 de setembro, quando 
já estava deliberada a liquidação pelos antigos accionistas 

• 
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desde 13 de agosto anterior (Vide a acta da liquidação a ns. 
148-152 e a informação da FISCALISAÇÃO BANCARIA a fls. 251-
254). 

P. que a verdade é a seguinte: o embargante adquiriu 
as acções de uma sociedade anonyma já dissolvida e em liqui
dação, o que tanto vale dizer que quando o embargante tor
nou-se acclonlsta do BBITISH BANK já estava exttncta a esta
bilidade dos tuncctonarios deste, porque nos termos formaes 
do art. 92 do dec. 54 de 12 setembro 1934 "a liquidação de um 
estabelecimento, por motivo de seu encerramento definitivo, 
extingue o direito de effectividade assegurado aos seus em
pregados". 

P. que quanto ao art. 151, § 2.0 do dec. 434 de 1891 en
cerra um pensamento contrario ao que lhe attribue o parecer. 
Note-se que o parecer multo cautelosamente não transcreve o 
texto invocado, interpretando-o a seu modo, contra o que nelle 
está disposto. Eis, textualmente, o dispositivo invocado: 

Art. 151. No caso de reducção de socios a nu
mero menor de sete, a sociedade se entenderá dtssol
vtda, si dentro do prazoz de seis mezes não se preen
cher o numero legal. 

§ 2.0 Pelos actos que a companhia pratk:ar, DE
POis que o numero de socios se reduzir a menos de 
sete, serão solidariamente responsaveis os adminis
tradores e accionistas, si, dentro do prazo de seis me
zes, não fôr preenchido o numero legal. 

Como se vê, a lei estabelece que a sociedade anonyma se 
dissolve de pleno direito si os seus accionlstas forem reduzidos 
a menos de sete e si dentro de seis mezes não se preencher o 
numero legal, tomando por isso mesmo os accionistas e admi
nistradores solidariamente responsaveis pelos actos que a com
panhia praticar sem ter o numero legal de accionlstas, desde 
que a companhia continue a operar. 

Mas, na especie dos autos, quando o embargante adqui
riu as acções do BBITISH, este já estava dissolvido e re~r
mente em liquidação, de sorte que não havia mais que cogttar 
si existia ou não numero legal de accionlstas, só tndtspensavel 
st o BBITISH tivesse que proseguir na sua vtda normal. 

Mas accresce que o citado art. 151 toma os accionlstas e 
administradores responsaveis solidariamente pelos actos que 
praticarem DEPOIS que o numero de socios se reduzir a menos 
de sete. Visa, portanto, a lei os actos futuros, os actos poste
riores á reducção do numt\lrO de accionistas a menos de sete, 
e o parecer quer responsablllsar o embargante pelos contra
ctos dos funccionarios, actos perfeitos e acabados antes do 
embargante ser accionista, e que já não vigoravam, ex-vi da 
liquidação, quando o embargante adquiriu as acções. Em ou
tras palavras: quando o embargante adquiriu as acções do 
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BRITISB, já este não estava operando normalmente. Já estava 
em liquidação e em liquidação continuou. Si os proprios an
tigos accionistas, que deliberaram a liquidação, não podem ser 
chamados a responder pelos funccionarios da sociedade dis
solvida, é evidente que muito menos o pode um novo accio
nista, que já encontrou a sociedade em liquidação. 

33° 

P. que o julgado da Justiça Local de S. Paulo fornece 
argumento contra o parecer e não a seu favor. 

O caso se reduz ao seguinte: Eduardo Prates adquiriu a 
totalidade das acções da Companhia Progredior e requereu 
ao official do Registro de Immoveis a transferencia de um 
predio do nome da Companhia para o seu nome. O official 
do Registro exigiu o pagamento do imposto de transmissão de 
propriedade. O interessado pagou o imposto, mas reclamou 
judicialmente a restituição. A Justiça declarou que o imposto 
era devido. 

Como se vê, o accionista transferiu o predio do nome da 
sociedade dissolvida para o seu nome, como poderia ter trans
ferido para o nome de terceiro. Mas, na especie dos autos não 
houve, nem haverá transferencia dos immoveis que perten
cem ao BRITISH para a embargante. Todos os immoveis do 
banco em liquidação, continuam a pertencer á pessoa juridtca 
BmTISH BANK e serão vendidos pelos liquidantes. Poderá com
prai-os quem quizer, inclusive o embargante, recebendo o 
comprador a escriptura de compra e venda outorgada pelos 
liquidantes, e pagando nessa occasião o respectivo imposto de 
transmissão. 

O que houve em S. Paulo foi que Eduardo Prates não li
quidou regularmente a Companhia Progredior, transferindo 
irregularmente o predio para o seu nome, mediante simples 
requerimento ao Registro de Immoveis. Não tendo a Compa
nhia credores, ninguem reclamou e o negocio ficou ultimado, 
embora de uma forma irregular. Mas si houvesse credores, e 
qualquer delles reclamasse, a transferencia não se poderia 
fazer. 

Emfim, a Companhia Progredior foi liquidada. irregular
mente, sem forma legal, e o julgado invocado pela Ulustrada 
Procuradora limitou-se á questão do imposto, que declarou 
devido, porque, embora irregularmente, houve transferencia 
de um immovel do nome da Companhia extincta para o nome 
de uma terceira pessoa. 

Mas de uma liquidação irregular, e quiçá Ulegal, não se 
pode tirar argumento para se condemnar uma liquidação re
glllar, que está sendo feita em forma legal, com liquidantes 
nomeados, como se dá no caso do BRITISH BANK. 

P. que quanto aos autores citados pela digna Procura
dora não ha um só que sustente a these do parecer, sendo 
que em geral as passagens invocadas não têm nenhuma appli
cação á questão em debate. 

A unica lição que esclarece o assumpto é a de VIVANTE, 

que é o primeiro citado pela douta Procuradora, Mas VIVANTE, 

• 
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no trecho transcripto no parecer, diz justamente "que não ha 
fusão, ainda que uma sociedade compre todas as acções de 
uma outra que continua a existir, por isso que, não obstante, 
os dois corpos sociaes conservam um organismo juridico dis
tincto, capaz de retomar a vida normal quando as acções se
jam postas em circulação". 

Eis as palavras do mestre italiano, que copiamos do pro
prio parecer: 

"Quindi non v'é fusione nemmeno quando una 
società compera tutte le azioni di un'altra che conti
nua ad esistere, poichê cio non ostente, i due corpi 
sociall conservano un organismo giuridico distinto, 
capace di riprendere la vita normale quando le azioni 
siano rimesse in circolazione". 

Portanto, VIVANTE torna patente que a simples acquisi
ção, mesmo da totalidade das acções de uma sociedade ano
nyma por outra, não importa em fusão das duas, porque am
bas continuam a ser duas pessoas jurídicas distinctas, e as
sim como a sociedade, cujas acções se concentraram nas mãos 
de um só accionista, pode retomar a vida normal, tambem 
pode ser liquidada, sem que o adquirente das acções tenha 
responsabUldade maior do que a de simples accionista. 

Conseguintemente VIVANTE- sustentando, como susten
ta, que as duas sociedades continuam a ser duas pessoas juri
dicas distinctas - está comnosco, e não com a douta Pro
curadoria. 

Accresce que VIVANTE nos ensina ainda que para que haja 
fusão de duas sociedades anonymas é necessario que as as
sembléas das duas deliberem a fusão, pela maioria legal de 
seus accionistas. Eis as suas proprias palavras na edição fran
ceza do seu tratado, trad. de JEAN EscAlUlA, tomo II, n. 767: 

Les sociétés qui fusionnent doivent décider sé
parément leur fusion. Pour l'approuver 11 faut, dans 
les sociétés en nom collectif et en commandite sim
pie, l'accord de tous les associés; dans les sociétés par 
actions, la majorité qut, aux termes de la loi, est né
cessaire pour modifier les statuts. 

P. que em seguida á lição de VIVANTE, invoca a Procura
doria uma passagem de RIVALOLA e outra de VmARI para mos
trar que, em bôa technica, devemos distinguir dissolução de 
liquidação, sendo esta uma consequencia daquella. Nada a 
objectar. E' essa a bôa technica, mas a verdade é que na lin
guagem corrente usa-se do termo liquidação como generico, 
comprehendendo a dissolução e a liquidação propriamente 
dita. Ninguem diz: o BRITISH BANK dissolveu-se. Toda gente 
affirma: o BRITISH BANK liquidou. Mas as subtilezas da tech
nica não importam ao caso. 

P. que a seguir lêm-se no parecer um trecho de CARVALHO 
DE MENDONÇA, e outro de SPENCER V AMPRÉ, e ambos sustentam 
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que reduzidos os accionistas a menos de sete, em face da lei 
brasileira a sociedade anonym.a está dissolvida. De perfeito 
accordo, mas nenhum dos mestres sustenta que a acquisição 
de acções importa em incorporação • •• 

P. que transcreve depois o parecer uma longa lição de 
VmABI, na qual o commercialista italiano distingue a fusão 
propriamente dita, da incorporação. Naquella as duas socie
dades formam uma nova, nesta uma das sociedades adquire 
o activo e o passivo da outra. 

Mas o que VmABI não diz é que se dá a incorporação pela 
simples acquisição das acções. Pelo contrario, VmABI sustenta 
que para que haja, quer a fusão, quer a incorporação, é pre
ciso deliberação dos soclos de cada uma das sociedades. Eis 
as suas palavras, no seu Corso di Diritto Commerciale, 3.a ed., 
vol. II, n. 1.123 : 

A garanzia dei socii, la fusione e d l'incorpora
zione devono resultare da regalare deliberazioni di 
ctascuna società che intende fondersi o incorporarBi, 
o incorporare in sé un'altra società; senza di cui non 
vi avrebbe consenso, nê quindi contratto. 

P. que volta a Procuradoria a citar CARVALHO DE MEN

DONÇA e com este LAcARDE ET BATARDON para mostrar que na 
incorporação realisa-se a figura jurldica de uma compra e 
venda ou cessão. Assim tambem nos parece. Mas o que os au
tores citados não dizem é que a incorporação se opera pela 
simples acquisição das acções. Et si cette chanson vaus emM
te, nous pcmvons la recommencer • •. 

39° 

P. que, continuando a descer das estantes a sua riquis
sima bibliotheca, a douta Procuradora traz para os autos uma 
lição de OBARRIO, pela qual se fica sabendo que é frequente to
marem os socios a responsabilidade do passivo de uma socie
dade dissolvida. Entre nós, nas sociedades em nome collectivo 
esse facto é realmente muito frequente. Mas accionistas res
ponderem pelo passivo de sociedades anonym.as, jámais vimos, 
nem nós, nem certamente tambem OBARRio. Essa theoria é re
centissima, está sendo creada agora, unicamente para uso 
dos funccionarios do BRITISB BANK. E' inuttl procurai-a nas 
lições dos velhos mestres do direito. 

40° 

P. que afinal a estudiosa Procuradora, apoiando-se em 
GEORGE GoDDE e OBARRIO, reconhece que 110 caracteristico da 
sociedade anonyma é a responsabtlidade limitada de todos os 
socios, relativa apenas ao numero de acções com que concor
rem para a formação do capital" e accrescenta: "E' traço que 
não constitue novidade affirmar; tão marcante é elle, que for
ma a propria essencia da sociedade". 
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Mas depois de affirmar esses postulados rigorosamente 
jurldicos, reproduzindo as lições de GonnE e OBARRio que os 
confirmam, a Procuradoria, esquecida dos mestres e do que 
elles escreveram, conclue por conta proprla, já agora sem 
apolo em autor nenhum, que "não está, entretanto, em cheque 
no presente caso o conceito da sociedade anonyma. Porque, 
exactamente dentro desse conceito é que surge para o LoNDON 
BANK situação diversa daquella que pretende crear-se". 

De sorte que a conclusão é a seguinte: é da essencla das 
sociedades anoymas a responsabilidade limitada de todos os 
acclonistas, salvo quando esse accionista fôr o BANK oF LoN
DON ... Com slmilhante maneira de argumentar, não ha lnno
cente que não vá parar na cadela. . . Macte animo, generose 
puer, sic ttur ad astral 

P. que ainda não esgotamos a torrente dos mestres que 
illustram O parecer. VIVANTE .. , VmARI ... RIVAROLA ... CARVA
LHO DE MENDONÇA... VAMPRÉ... LAOARDE ET BATARDON .. , 
0BARRIO,,. GEORGE GoDDE,,. Ainda faltam LYON CAEN ET RE
NAULT, citados por ultimo pela Procuradoria, numa passagem 
em que estudam como deve ser liquidado o passivo de uma 
sociedade anonyma, no caso de incorporação. 

Os consagrados mestres consideram varias hypotheses, ás 
quaes podemos accrescentar, a titulo de exemplo, o caso de 
uma sociedade solvavel, incorporada por uma tnsolavel, ou 
vice-versa. Naturalmente, que os credores da primeira podem 
se oppôr á incorporação, porque a confusão dos dois passivos 
importa, para elles, numa diminuição de garantias, por ficar 
o activo da sociedade solvavel sobrecarregado com o passivo 
da lnsolvavel. 

Esse aspecto da questão, ainda toma mais patente que 
a incorporação é um acto complexo, que por isso mesmo de
pende da deliberação expressa dos socios das duas sociedades, 
devendo em certos casos serem ouvidos até mesmo os credores, 
de sorte que é evidente que não pode se operar pela simples 
transferencta de acções. 

P. que, como acabámos de mostrar, das lições de todos os 
grandes mestres citados pela Procuradoria, não se aproveita 
uma unica palavra que possa servir de apoio á conclusão do 
parecer. Pelo contrario, todos os autores invocados condem
nam formalmente o parecer. 

Em summa, a verdade juridica é uma só: a prevalecer a 
estranha theoria de responder uma sociedade anonyma pelos 
empregados de outra sociedade anonyma, pelo facto de se 
tornar a prtmetra accionista da segunda, estaria subvertido o 
principio fundamental que regula as sociedades anonymas e 
segundo o qual é limitada a responsabilidade dos accionistas 
ao capital das respectivas acções, principio esse de direito uni
versal, consagrado na legislação de todos os povos cultos, e 
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que entre nós tem a sua expressão legal no art. 15 do dec. 434 
de 4 de junho de 1891, que regula as sociedades anonymas: 
;''~C , ~~,r · ,. · ... • , 
.. z.;-~!_:.-~~~~-""":-

Art. 15. Os socios são responsaveis sómente pela 
quota do capital das acções, que subscrevem, ou que 
lhes são cedidas. 

III. A QUESTÃO NOS SEUS VERDADEIROS TERMOS 

P. que a dispersiva argumentação do venerando accor
dam embargado e do douto parecer da Procuradoria forçou
nos a dar a este articulado um desenvolvimento certamente 
excessivo. Todavia, a causa, collocada nos seus verdadeiros 
termos, é de uma simplicidade sem par. 

O que se argue é que o embargante absorveu o BRITISH 

BANK. Ora, 

440 

P. que a absorpção ou, mais technicamente, a incorpora
ção de uma sociedade anonyma por outra só se realisa quan
tio a sociedade incorporadora adquire todo o activo e assume 
a responsabllidade do passivo da sociedade incorporada. Mas 
neste caso é preciso que as assembléas das duas sociedades 
se reunam, deliberem a incorporaçilo e esta se consumme por 
uma escriptura ou instrumento de incorporaçilo, devendo se
rem ainda observadas outras formalfdade& complementartJB 
como sejam o registro e a publtcaçilo pela imprensa, devendo 
emfim serem preenchidas as formalidades exigidas para a 
constituição de uma sociedade nova. E' o que se observa em 
todos os palzes, conforme já verificámos nas proprias lições 
de alguns dos autores citados pela Procuradoria, e é o que 
dispõe expressamente a nossa lei de sociedades anonymas, 
isto é, o dec. 434 de 4 de julho de 1891, no seu art. 213, que 
passamos a transcrever: 

Art. 213. A fusão de duas ou mais sociedades 
anonymas, em uma só, se considerará como constitui
ção de nova sociedade, e, portanto, se realisará de con
formidade com os arts. 65 e seguintes deste decreto. 

Note-se que a nossa lei não cogita separadamente de in
corporação, como acto distincto da fusilo, o que tanto vale di
zer que em ambos os casos devem ser observadas as mesmas 
formalidades. 

CARVALHO DE MENDONÇA (Tratado de Dir. Commercial, 2.a 
ed., vol. IV, n. 1.378) distinguindo a fusão da incorporação, 
porque naquella se constitue uma nova sociedade, e nesta a 
sociedade incorporadora subsiste, desapparecendo a outra, en
tende, dado a omissão da nossa lei que deixou de regular a 
incorporação separadamente da fusão, que a incorporação 
pode se realisar ou por uma escriptura de compra e venda ou 
de cessão, ou pela prévia liquidação da sociedade a ser incor
porada, subscrevendo em seguida os liquidantes acções da so
ciedade incorporadora, que para esse fim augmentará o seu 
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capital, e reallsando os liquidantes o capital subscripto com 
o patrl.monio livre e desembaraçado ou, melhor, com o activo 
l1.quido da sociedade incorporada. Emfim compra e venda, 
cessão ou subscripção de acções, em todos esses casos não se 
realisa propriamente a incorporação de uma sociedade por 
outra, mas a transferencia do patrimonio livre ou activo li
quido de uma para outra, sem que a incorporadora tome a si 
o passivo da incorporada, que deverá ser pago precipuamente 
ou separados bens para o seu pagamento, conforme observa o 
proprio CARVALHO DE MENDONÇA, nas seguintes palavras tex
tuaes (Tratado, n. 1.381): 

A fusão ou incorporação não pode absolutamente 
prejudicar direitos dos credores das sociedades que 
se extinguem. Algumas legislações dão a esses credo
res o direito de opposição. 

Em regra, qualquer destes actos sómente se po
deria realisar depois de sattstetto o passivo social de 
cada uma das sociedades; não ha, porém, inconve
niente em que se reserve uma parte do activo para a 
solução do passivo, ficando este a cargo da nova so
ciedade ou da sociedade absorvente. 

Conseguintemente, a incorporação, com acquisição do 
activo e responsabUidade do passivo da incorporada pela so
ciedade incorporadora, depende sempre, como formalidade 
substancial, de deliberação das assembléas das duas socieda
des, isto é: quanto ao passivo, é preciso que os accionistas da 
incorporadora o aceitem expressamente, tomando essa delibe
ração, com numero legal, em assembléa regular, e quanto ao 
activo, é necessario que os accionistas da incorporada, delibe
rando tambem em assembléa regular, consintam na sua alie
nação, lavrando depois as respectivas directorias, assim devi
damente autorisadas, a escriptura ou instrumento de incor
poração. 

Portanto 

P. que a incorporação, envolvendo transferencia do activo 
e do passivo, sómente pode ser provada pelas actas das duas 
assembléas, devidamente publicadas e registradas para conhe
cimento dos credores, que aliás poderão reclamar, e pela es
criptura ou instrumento da incorporação, que tambem deverá 
ser archivado no Registro do Commercio. Ao todo, pelo me
nos, tres documentos publicas e solemnes. Taes documentos 
não constam do processo, não existem em parte alguma, o que 
tanto basta para tornar patente que o venerando accordam 
embargado não se estriba em documentos legaes, sendo por 
isso mesmo insubsistente. 

Finalmente 

P. que a verdade verdadeira é que o embargante é mero 
accionista do BRITISH BANK. Isto sim está provado nos autos. 
Ora, já deixámos patente, com apoio na nossa lei e nas lições 
dos proprios autores citados pela Procuradoria, a nenhuma 
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responsabllidade do accionista pelo passivo da respectiva so· 
ciedade anonyma. Todavia, como, com relação especialmente 
ao caso dos autos, esse aspecto da questão já foi magistral
mente elucidado pelo Ministro PIREs E ALBUQUERQUE, no pa· 
recer que ora juntamos como doc. n. 2, e que aliás já constava 
dos autos impresso no folheto de fl. 153, pelo DR. LEVI CAR .. 
NEIRO (parecer de fls. 134-142) e pelo DR. DoRVAL LACERDA, fi
lustrado procurador do trabalho (fls. 187-191), passamos a 
transcrever as passagens mais incisivas doS tres doutos pa .. 
receres. 

Eis as palavras do Ministro PIRES E ALBUQUERQUE: 

"E' absurdo que não merece refutação imaginar 
que por ter adquirido de um terceiro acções do BRI· 
TISH BANK fiCOU sendo O BANK OF LoNDON proprieta· 
rio deste. 

O art. 92 do decreto de 1934 cogita na sua parte 
final da hypothese da "transferencia da propriedade 
do estabelecimento". 

No caso em apreço não houve "transferencia de 
propriedade de estabelecimento, não houve siquer 
transação entre O BRITISH BANK e O BANK OF LoNDON, 
o que se deu foi tão sómente transferencia de acções 
de um accionlsta para outro, cuja situação não se 
modificou. 

Não vejo em que lei ou em que principio de di
reito se pudesse fundar a pretensão de constituir este 
segundo acciontsta na obrigação de transferl.r para 
o seu estabelecimento os funccionarios da sociedade 
em liquidação. 

O que prevê e determina o art. 92 é a conserva
ção dos empregados no estabelecimento que passa a 
outro dono; quanto aos empregados do estabeleci
mento que se fecha, o que dispõe o artigo é que per
dem o direito á effectividade. 

"A liquidação de um estabelecimento por motivo 
"do seu encerramento definitivo extingue o direito de 
"effectivtdade assegurado aos seus empregados, não 
.,se considerando porém como tal a extincção de fi
"liaes, agencias e serviços bancarias annexos, nem a 
"simples transferencia da propriedade do estabeleci
mento". 

Como quer que seja, o BANK OF LoNDON, pessoa 
distincta do BRITISH BANK, não tem que ver com as 
obrigações deste, quer para com seus empregados, 
quer para com terceiros; a sua responsabllidade, como 
accionlsta, é circumscripta, segundo a lei, á quota do 
capital das acções que adquirio". 

Não menos claro é o DR. LEVI CARNEIRo: 

"As acções alludidas do BRITISH BANK já perten
ciam a uma outra sociedade - ANGLO S. AMERICAN 
BANK. Nunca se terá pretendido confundir o BRis· 
TISH BANK com O ANGLO SoUTH AMERICAN BANK. Por
que então, se ha de confundir, com o BRITISH BANK, 
o BANK OF LoNDON, simplesmente porque este adqui
riu as acções do mesmo BRITISH BANK, que perten-
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ciam ao ANGLO SOUTH AMERICAN BANK? Evidente
mente, é um absurdo. 

Por outro lado, o caso apresenta bem d.istinctas 
as duas especies jurldicas. O BANK oF LoNDON adqui
riu o activo e passivo do ANGLO SouTH AMEBicAN 
BANK - e essa operação é que se poderá considerar 
fusão por annexação. Quanto, porém, á acquisição da 
maioria de acções do BRITISH BANK, que se incluiam 
no acervo do ANGLO SouTH AMERICAN - e que o 
BANK oF LoNOON adquiriu conjunctamente com todo 
o activo e passivo desse estabelecimento - assim, o 
BANK OF LoNDON apenas se substituiu ao ANGLO AME
RICAN BANK, sem fusão alguma, nem por creação de 
nova sociedade, nem por anexação, antes subsistindo 
as duas sociedades, isto é, o BANK oF LoNDON e o Bm
TISH BANK. 

Mas - dir-se-á - O BRITISH BANK está em liqui
dação. Ainda este facto corrobora que a acquisição 
das acções do BRITISH BANK pelo BANK OF LoNDON não 
acarretou fusão das sociedades, nem extinguiu a pri
meira dessas sociedades. Não e não. Tanto assim que 
a liquidação do BRITISH BANK se está operando em 
virtude de uma resolução ulterior, de sua assembléa 
geral. Em virtude dessa liquidação, assim deliberada, 
é que o BRITISH BANK vae extinguir os seus estabele
cimentos no Brasil. O caso é, assim, caracterisado e 
inconfundivelmente de extincção de estabelecimento, 
e não de transferencia de propriedade". 

Finalmente O DR. DORVAL LACEBDA: 

E' certo ser o LoNDON o maior accionista do l::sm
TISH BANK como poderia sel-o O BANCO DO BRASIL, por 
exemplo, sem que contudo o LoNDON BANK, ou, como 
no exemplo, o BANco DO BRASIL, tivesse a responsabi
lidade do passivo do BRITISH BANK. Esta limita-se ás 
acções, pois o BRITISH não é, por emquanto, affilia
do, annexo ou succursal de outro Banco, por ser au
tonomo, cuja maioria ou totalidade das acções per
tence a terceiros, no caso o LoNDON BANK. 

O BRITISH BANK não é, como parece ao Dr. Tar
gino Ribeiro, um serviço bancario annexo no sentido 
usado pelo artigo 92 do decreto 54. Serviço bancano 
annexo é aquelle que, com o mesmo nome ou nome 
diverso do principal, não possue direcção propria, não 
tem vida autonoma, não tem acções suas, mas como 
desmembramento, é de facto e de direito, uma depen
dencia que obedece á direcção do Banco maior. 

o BRITISB BANK possue direcção propria, tem 
vida autonoma, tem acções suas e não é desmembra
mento que obedece á dlrecção do BANco OF LoNDON, 
mas á vontade dos seus accionistas, que por coinct
dencia é o LoNDON. A coincidencia, com tudo, em di
reito, não forma regra. A fallencia de um serviço ban
cario annexo nada mais é que a resultante da fallen
cia do Banco que o possue. A fallencia do BRITISB 
BANK, por exemplo, não traria ao LONDON BANK maio-
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res prejulzos que o dos valores das acções de que é 
possuidor. 

Em conclusão 

P. que o venerando accordam embargado é insubsistente: 
a) porque o embargante não incorporou o BRITISH BANK 

(dec. 434 de 4 de julho 1891, art. 213); 
b) porque o embargante e o BRITISH BANK sempre :foram 

e são duas pessoas juridicas distinctas, o embargante em vida 
normal, representado pela sua directoria, e o BRITISH BANk, 
em liquidação, representado pelos seus liquidantes (dec. 434 
citado, art. 156) ; 

c) porque, quanto á estabilidade dos funccionarios do BRI
TISH BANK, está extincta, ex-vt da liquidação do Banco empre
gador (dec. 24.615 de 8 julho 1934, art. 15; dec. 54 de 12 s~
tembro 1934, art. 92), tendo, porém, os liquidantes offerecido 
a todos a indemnisação da lei 62 de 1935, num total de maU~ 
de cinco mil contos de réis, e dos 305 :funccionarios, só uma 
minoria, constituida actualmente por uns quinze funcciona
rios, recusou a indemnisação. 

Nestes termos 

P. que os presentes embargos devem ser recebidos, re· 
formado o venerando accordam embargado, e julgada afinal 
improcedente a reclamação do funccionario reclamante. E' o 
que se pede e espera por ser de justiça. 

Rio 28 outubro 1937. 

o advogado, 

JULIO SANTOS\Fu.Ho. 

Em tempo: - o embargante offerece, como parte inte
grante destes embargos, a defeza que apresentou a :fls. 109-
132 (*), a qual não foi tomada na devida consideração pelo 
accordam embargado, que a clla e aos documentos que a 
instruem nem siquer se refere. 

Era supra. 

JULIO SANTOS FILHO. 

• 

I 
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Ja. ~~~·OfZ i/M ~~~A rrkidc.J áD ~fU/f. 

~' do livro 8 Numero Ua do Registro Integra 
Titulcs,Oocumentoa s Outros Pa~eis,er. exa, ... 

ac ' o neste Cartori~,consta sob o Nu1ero de ; 
or d&l WIJ aeiscentoa e vinte e treia, os qua 
torze dl~a do 1az do fevereiro de ~il,novece
t6~ e t~inta e oito, o teor aeguinte:-Regia-t 
trc de u ~ Cor!fdno de Autoa spr ar.nt ~ por1 
~rtor Souza So1aa,aaQundo o bilhete da dia 
flbuiç o aqui ar.quivado e apontado aob o Nu 
aro de Urde• Doia 1il seiacentoa e oitenta 
ete do Protocolo,em quatorze de Fevereiro d 
w,novecentoa 8 t~inta e oito~do teor segui -
•:-MICH L ALCA aervantuario vit licio do oi ; 

o Oficio da T baliAo de Notaa e anaxoa de
~ cidad~,municipio a co1atca de S ntoa,do E -

o de S :1 o P uI o, R a pu ti I i c dos atado e U n l-t 
d~ do Braail,eta.,Cf~JIFICA,a Redido verbal r 
dt pesaoa intereaaadaque,revendo em aeu car-1 
àrio oa autoa da oç o executivs que o er-oc -
~or da Rep~blica e Fausto Santos filho ao-1 1Afal a Bank of on4on I South A1er.lca Ltd.,. . 
. ditoa autoa,de folhas cincQen a e noye va -

a aaasenta e trala,verificou oonatar a ae -
Q& do teôr aeguinta:-•Viatoa eatea aufoa.

1 o. , O a anho r Dou t o r Procura do r da R a pu b I i c a
1 

~~ p rte de Fauato Santoa Fil~o,co• baae na 
decis!o proferida pela Junta da Conciliaçlo 
1 Julgamento de Santoa,propoz o presente exe 



presente executivo contra Bank of London I -
South Anerica Ltd.,na l1portancia de Trinta 
c o n t os de· r o á a , d i z e n do a e r a q u e I I e e x - em p-r e g -
de deata;a acçlo tem como finda•ento o~ De
cretos 22.132,da25/ll/1932,art.23; 24.742 de . 
14/7/1934,art.41;a 3.084 de 6/11/1898,art.42. 
Feita a penhcra no dinheiro axhlbido para ta 
fi• Trl~ta e u• cuntoa de ~ela,folhna onze, 
houte e1barg9,folhas dazoit~,em qu~ ae alleg 
que a acgfto s nulla,coao preliminar;que co•~ 
peta ao Juizo entrar no merito da deoisao da 
Junta de Conctliag5o e Julgamunto,para veri
ficar si a ds:ialo dada é justa e legel como 
j& foi roa~lvido pelo Supremo Tribunal fede
·ral e consta do documento de folhas Vinte e 
dola;que o A. era aapregado do The 8ritiah 
~an~ cf South A1erica,o qual entrou e liqui 
datlo, colo provtlu o docu1onto de · f o I h s V i nt 
e cin~o,diapenaando oa funooionarios que a 
tornare• desneceabario,e~tr~ Oi quue& o A., 
que rac~bsu . oa aalarloa a ql!e tinha dirl~ito. 
como prov ' os docu~ento~ de folh a Vinte e 
nove e lrinta e u1,e reluta a proprla decisê 
da Junta da Conciliaoao que o A. nlo a sati -
fez coa a lnde1nia glo offereclda deposita 
da judlcialtent ,allegando 1alicloaaaente te-
-•• tornado funccionarlo do Bank of London & 
South AMerio ~td.,por ter havido fualo deat 
co1 o 9rltiah Bank,devendo port nto continua 
como ampregado,ex-vl doa dl~poaltlvoa doa ar 
tigoa oitenta e nove a noYsnta e doia,do da
ereto Federal cincoenta ,uatro,de doz6 ae
te•bro,li I novecentos e tri·nt e quatro;que 
nfto houve fualo,ne• inoorporaçao de bancos; 
que P.OF t r Tht Bank of london adquirido a 
1aloria das acgaea do The Britieb Bank n o a 
~arnou reaponaavel pelo activo e passivo dea 
'te,t nto 1aia que ambos alo sociedades anony 
•Qa,lndaoendentea~aendo li•i1ada a reaponaa-1 

bilfdade de cad ccióniata a importancia co-
reapondente ao numero de acçnaa adquirid&a; 
que aasl• sendo,o Bank of ~ondon co1o acclo-
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010 acclonlata da Tha Brltiah Bank.nBo rea
onde pelo paaalvo deate,nem por obrigagftaa 
saumidaa oor Jate perante aeua empregadoa;
ue nunca houve relagfto jurídica al9uma an
re o Bank of london a o A. Ftuato doa Santo 
llho,da qual ae originasse qualquer cre
dito daate contra aquella; que The Britlah 
ank '' liquldagao,agfo legal1ente pondo á d •
oalçfto du bane rio diapenaudo a lnda•nlaagft 
epoaitada poaterior•ente e1 Juizo,nfto poden 
o o A.ter qualquar nutra protanç~o por caua 
a diapsnaa,contra que• quar que aaja.auntou 
uatro documentoa.-Conteatando,folh a trinta a 

trala,disse o Senhor Doutor Procura~r dt Re 
ublica que oa embartos nada ti1 de relsvant a, 
ando que decislo da Junta da Conuitiaçfto 

e JdlgaMento,noa tar1oa do artigo Yints e u• 
do Oac~eto Ylnta a doia 2il C9nto o trinta e 
doia,de Vinte e ci~co/onz•/ il,n3V9C9nt3a t 
trinta e dois~ •vala como titulo do divi~s 
I i q u i d a a c e r t a p a r a a e x e c u v ~ o j u d i c i I " .; q ~ 
oa e1bargoa deve1 ser rejeitados s acifto tl
~l como procgdente psra t3d,t os sffeltos de 
diraito.Em prov3~f~lhss trint1 e ~~atro,por 
precstoria,o A;fol citado ~raat1ndo 1qul na 
~~11rna o seu dqpoiment' psssosl,folh a que
ranta a sete; o senhor Dnutnr Pr~curldor da 
iapubliua apresentou suas razftea fin111,o ma
ao fazendo o executado ••bargante.folb s qua 
tanta e nove a clnc~anta a doia. O que tudo 
P.Dnderadn.A nullidade 1rguida n~o te~ raz~o 
da aer;o processo correu os seus termos 1•
aaas e 1 Junta de Concill3çfto tem ~oderes pa 
ra profarir jul~ mantoa.Desprasada a nulllda 
de,paaso ao ~erit~ da quaatao,aatudando a da 
•Citfto da Junt1,comn ta~ parNittido o Supre
IQ Tribunal Fedoral e prova o accorda1 de fo 
lh ra VInte e ~ois.-0 A. foi funocio~ario do 
The Brltlah Bank,tando aido notificado pelo 
,.pragador,por intsrmedlo do offlcial do Re
gistro de Tltuloa,de que oa aeua servigoa ae 
riam dispensados e que eatav! ao . seu dispor 
a lndemnlsaçfto devlda,de accordo com a Lei 
Sessenta e doia . de clnco/aeia/mll . novecentoa 



il.nov•oentoa 8 trinta 1 cinco.be• 0010 os u 
rd~nado tf~lhau trinta ;poateriormentQ,Jhe 
rl ' iab Dank aupoaitou e1 Juizo a quantJ de 
ida ao A. (fuJh a ~rinta a um) que n~o 1 ac 
aitou.~edindo er wate protea8o a sua ad1i1 
.Jo comu funcc;ona io do Bank of london e a 
ind mniaivão de Trint · uontos de reis.- O A. 
oi e ptt)Qado ~o Tbo Br· iah Bank,qtJe ent ou 
• liquidag o,co o c nata ~estes autoa·m s q e 
enha ajdo e .p eg do do Bank of London,n o h 
rova alguaa.O facto deste ter adquirido • m 
'ori~ aaa CÇDil ~aquelle,nlo quer dizur que 
'anha havido ualo doa doia bancoa;ner~ t 10be 
ui os pr6gaHoa do pri airo p'aae1 todos p 

o segundo. boa são sociedade~ anonyl~s. 
ui o c a c~cla.r eaaenc i ui á a I i i tação d s r e 
onaauiJid d G Jo Clda U d U tGCÍ 8 á if!I . Or 
ancia corruap::ndenta lo nutoro d uc .a a id 
uirida~ to~o an in ~ ~3rvalnn 1o U nd nç ,vo 

I u 111 e T r ~ i s - ( it u a n o ) - p 4 g i n a ' 1• ' ~ n t u a tJ n J v re -
a 8 oitD,do aeu Tratado de u,r ito ~om~lr-
JaJ '.-J proprio Dacrsto de ~u tro Je Julho 
e \1 i J o i to c 6J •1 t ~ a a n o v e 11 t :~. u 11 • a ~ s e •J · r t' I 
o Pri•eiro,diz:•As co~pannias ou aocieda ea 
nony s Ga diatingue1 d a oatr · s especiea d 
.ociedada pal:1 ivasao da c pi"tal aa ac üea. 
ela r apona ~illdad~ IINitJda dQs acciontst 3 
necaasidada de concurso pai~ mes o de sete 

ocioa»,Aaai•,por aer accionista ou possuir 
qu3ai tot , I id~de das acçnea de The Br it i oh. 

ank,aDciedade anony a om liquidnçno,o Bank 
f London nAo r a~onde pelo actãva e passivo 
aqu~IJe;reaponda 6omente pela quota do cnpi 
ai ua' ~cç~Q$ que subacraveu.- mhos a~o so
iedadaa anony1 s indep&ndentei.~U artigo No 
ant~ a dois,do Uecreto Cancoanta e qua.ro,d 
oz& da ~atQ bro d~ ~il a Novecentos a trint 
quatro,fala no fi• na bypotheae da Nfrana

ere~cia da p,ropriedade d.:~ ·aat'lbelacimento;
ao a o caso daatea autoa,p~rque sempre exla 
ira• em nosso paiz o london e rh~ Brltlah, 
a o h ·· v e n d o p r o v a n o s a ~ t o a· d a q u e e a t e f o I 
undido ou Incorporado aquelle.-0 quo o ar,ti 
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que c artigo Noventa e doia citado previ e ~ ~~ 
.enda Á a ccnaeryaçlo do• 11preg doa no esta , 
Pfecfrnenta qnfl rasaa P"r~ outro dnno.A lei 
esannta e dois 1 dn cance/aela/•il,novucantoa 
trfnt o r.inco,apptiea-ae no8 bancarias e 

ulla ~~n nega ao e pragP.dnr o d1relto dP fa· 
zor denapparecer a RU empraza quando o aeae 
j ar. ou noeess i t r, fia . do que pague i nde•n i-
8 o~o deyida a 8008 empragadoa t&Rft IOI refe 
re-so aos ampreg dos no•co mYrcio u na ln
dustri&•;os!as ex1lte . s es B'-'O tid 8 no aontl 
do am~to ahr ~ ngendo todas 10 ntavidndos que 
po 81n ser ct ssific das r.omo r.o~marctaoa e 
lndt trf es pouco intportando quo as exerça-P a

IS o p h y s f c a ou pesa o a j u r 1 d i c a- c o 11 o d i z Sou a 
fle~+o-• On R s fsl, do . nntracto do Trnb · lho 
tJ e O u r . ç n , f " d Et r a l n ! d ., " • ... O C n d i g o ~ n r.u~ o r c i I , 
a .. t i g o c fJ n t o d ':1 ! 1 11 o v e 1 rt I z : • S 1 o r. ., n s i o r 3 d ~ 
b rq ~ ofr! on c~mm ~ r~·an~ea ~u ~n~ ~or pro
fisu~c ha~itual do &eij coA~ercao .u o. rogne 
c h ' . d '' ~ d n h n e o · • f: R a s , osso , l a c o o d i .. C o -
v~Jho de 4andcnça,voluqe Jeio-(roqnn~>-•nrte 
T ,. e i - ( r o 1 a n o) ... p a g i na c n c o , !.L9JlJ.~!W I , o r
naa o n mo l spo5ffi~o do .h~n!lli.l.ro.o;:tt' l.v:r ·
l.tlll..l~uujeit a ~ otivid do h ncnria r.ona ... - ~ 
·~~ sub forua de oociudade,~ no~inan-se 
faflCOJ.Sa b1nco ~ c~amerci1nte,o nnc rio & 
co~~or~iurio;se a L~i Seuoenta e ~oin f i o -
ta p ,~ a u u o cu~ u r c i o em g s r a : , ·t m b f'J s e n p p I i -
ca ao bant: iu,pois todo ban .. . ·i o ~ eorn~erei 
a r I u. A p p I i c e n do-s e e as a I e I o c s o dos 11 t n , 
Tho Brltfs~ Oank indeaniaou o A. F usto an-
t r. c F i I ta o , p c i s c c n n i G n c u o u do o o a i t ou o f n 1 
vor dollu n ~purt 1 ncia dBwid u ~oamo per 
ee e re rida Jel,nn~a tudo nonsta a folh! 
T r f n t · e u ;a • -·O t' a c r e t o l e i , r i n t a n o v" , d o 
t r e i a •f o D e z a a b r o d e U i J u n a v e ~ o n " o s e t r ir -

· ta e sate,que tr. ta sobe-o oxocuçno doa jul , 
gados nos proceaaoa de conflictoa orlundDa 
daa rei çaea entre ampragadoroa e eopregadoa 
diz no final do seu artigo Segundo,que nfto a o 
admlttidas outras dsfezas ain~o as refer&nte 
a nullldadea,pagamenta ou preacrlpglo da dl 



~
reacripglo da divida;pode-ae dizer que laao 
a reproducglo do que já constava anterior

men e,no d menta no Oocreto Vinte & dois mi 
cen o e't inta e UI o Uil e novecentos e t~ 
ta e áola,t unico,dç artigo aati1o.Uma vez 
,De houve conaignação,que houve deposito da 
ind mnia çfto devid ,bouve pagamento dessa me -
•a lm~ortancia;aaslm pelo proprio Decreto le 
Trinta e Nove,acia cltato.o A. nada tem que 
r,o h e r da que j 1 e de Quem f o I a r..p r s c a~ o-T h e 
ritish Bank of Soutb A1erlca Ltd •• Hic está 

provado doa autos que o A. foaao ompregado 
do R.- Oank ol London & South Amarlca ltd., 
'' gue houve fua~o ou incorporaç~o d quella 
ancb-The ritiah-com ~•te-Bank of London-as 

~i• aen~o,n~o ha qu lquer r Jaç~o juridica 
ntr O • o O U.,d · .uni SG c.riGine qu lque 
redi c da utll contrt ost~.- f"ce de tae 

c.o na ido r a ç e ç 6 do r. . 1 s c o n s t au t das a u t ~a : 
,ulgo provador, o& klb " rgna da folha dezoito 

-o Btr.k of lond'n & South · America ltd.,ambar 
11nte,n pr68SO~a,digo,na prasent 8CÇ O BX8 , 
cutiva us lhe moveu Fausto Santos Filho,por 
lntarmodio do senhor vcutor Procurador da Re 
public&,c rga o~p r · todos os effeitoa de 
direito,fic · ndo insubsistente panhGra da 
folhns onze,que sorá op ort~nam nte levantad • 
uataG pelo A.-Publique-ae e inti1a-ao.S nto 

doia do Fe aroiro da Mil e novecentos e trin 
t ;a e o i to • (- \ E u c I v d e s d s G l c p o s " • H a d a 1 a i a 
conatav em dit sentença da quaf,~ea e fiel 
lento.fez extr,ahir a presente corti~Ao que, 
tae o~ tudo conforme ao seu criginal,do qu& 
dá fé.-snntoc,troia de fevereiro de Uil,nove 
centos o trint . e oito.-fu,Antonio Bueno Ja 
Rocha,Offici~JI maior,subacrúvi .. -Est va o Ca 

rimbo do Cartorio do Oifavo Qfficio da &an
'oa.~R&con~eço a flrsa Antonio Buuno da Ro
oha."Ria do Jansiro,doza de fevereiro do Uil 
~ovecontoa o trlntü e oito.-Em testemunho-( 

ignal publico)-da verdade-Alvaro da Uello A
ea.~C ri1bo reapectivo.-A certidAo era dati 

lografada em amba& aa I udaa de quatr.o folha 
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olhas de papol.tendo ao alto da Prl•alra lau 
,,um 3tlo de Mi' reis do l•posto do Selo do 

" t d"J do SAl ?nuto,e uN a.-to de quln.,entoa 
als 1 e~olqma~tDs judicial d~quole Estado,e o 
imb o i1pr~sso do C rtorio 4o Oitavo Offlcio -~ ~i~a1~ de S nt~s,8 n~s demais folhas.por 
o!h ,1m sêlo de 1il raie do lmpoate do Silo 
c .~ttdo de São Paulo,todoa inutllis . doa co 

. data tr is/doia/trint• e olt,,e o c~timbo 
o referido Cartorio.-~ o que registrei na da 
· · ~ e ~ c i o n e " a • . u , \ u r & t i a n o A u g u a t o F i g 'J e i r a , 
ub-Ofielal o eacrevi.-EU,offleial ~ou f~.au j 
screvo sssl~no.-HEt4RIOt1c PAfJlO Ot fRO,.TII • 
. o que con,ta dom ncionado ~ .gistro,ao qUll 
. M ~ fi ~ment~ te roport f#o,por aer v rdad , 
~tra ccnst'r ~~o cnnvinr,~ n~el p a ·ar a 

r s a u o t B C e r ~ I d ã o n J s t G i ,J J -' d \, f\ i o .t ~ J a -
I liro." pit I f·,~~·.dl dn n.J ubti\}, Jt~J '. ·ta-
o n .J n i d o ~ ~o B r e i I , .\ 11 H U l ·' i a ,J o rq Al de .. 
:s i o d o ~ .. ~ d c U i 6 • n v o c n .. o .. , t r i il . · d J ito • 

'l, ~ t H -- u-cr ..e.. a.-7 
~~~de- !/(/L7 
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SENTENÇA DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE 
SANTOS, S. PAULO 

Vistos estes autos, etc. 
O Sr. Dr. Procurador da Republica, por parte de Fausto 

Santos Filho, com base na decisão proferida pela Junta de 
Conciliação e Julgamento de Santos, propoz o presente exe
cutivo contra o BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA 
LTD., na importancia de 30:000$000, dizendo ser aquelle ex
empregado deste. 

A acção tem como fundamento os decretos 22 .132, de 25 
novembro 1932, art. 23; 24.742 de 14 julho 1934, art. 4.0 ; e 
3.084 de 6 novembro 1892, art. 425. 

Feita a penhora no dinheiro exhibido para tal fim 
(31:000$000 - fls. 11), houve embargos, fls. 18, em que se 
allega que a acção é nulla, como preltmfnar; que compete ao 
Juizo entrar no merito da decisão da Junta de Conciliação e 
Julgamento, para verificar si a decisão dada é justa e legal, 
como já foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal e consta 
do documento de fls. 22; que o autor era empregado de THE 
BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA, o qual entrou em 
liquidação, como prova o documento de fls. 25, dispensando 
os funccionarios que se tornarem desnecessarios, entre os 
quaes o autor que recebeu os salarios a que tinha direito, como 
provam os documentos de fls. 29 e 31 e relata a propria de
cisão da Junta de Conciliação; que o autor não se satisfez 
com a indemnização offerecida e depositada judicialmente, 
allegando maliciosamente ter-se tornado funccionario do 
BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA LTD., por ter ha
vido fusão deste com o BRITISH BANK, devendo portanto 
continuar como empregado, ex-vt dos dispositivos dos artigos 
89 e 92 do dec. federal 54, de 12 setembro 1934; que não 
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houve fusão, nem incorporação de bancos; que por ter o BANK 
OF LONDON adquirido a maioria das acções de THE BRI
TISH BANK não se tornou responsavel pelo activo e passivo 
deste, tanto mais que ambos são sociedades anonymas, inde
pendentes, sendo limitada a responsabWdade de cada accio
nista á importancia correspondente ao numero de acções ad
quiridas; que, assim sendo, o BANK OF LONDON, como accio
nista de THE BRITISH BANK, não responde pelo passivo 
deste, nem por obrigações assumidas por este perante seus 
empregados; que nunca houve relação juridica alguma entre 
o BANK OF LONDON e o autor Fausto dos Santos Filho, da 
qual se originasse qualquer credito deste contra aquelle; que 
THE BRITISH BANK, em Uquidação, agio legalmente pondo 
á disposição do bancario dispensado a indemnização deposi
tada posteriormente em Juizo, não podendo o autor ter qual
quer outra pretenção por causa da dispensa, contra quem 
quer que seja. Juntou quatro documentos. 

Contestando, fls. 33, disse o Sr. Dr. Procurador da Re
publica que os embargos nada têm de relevantes, sendo que 
a decisão da Junta de Concillação e Julgamento, nos termos 
do art. 21, do dec. 22.132 de 25-11-1932 ccvale como titulo de 
divida liquida e certa para a execução judicial"; que os em
bargos devem ser rejeitados e a acção tida como procedente 
para todos os effeitos de direito. 

Em prova, fls. 34, por precataria, o autor foi citado, pres
tando aqui na comarca o seu depoimento pessoal, fls. 47; o 
Sr. Dr. Procurador da Republica apresentou suas razões 
finaes, o mesmo fazendo o executado embargante, fls. 49 e 52. 

O que tudo ponderado: 
A nullidade arguida não tem razão de ser; o processo 

correu os seus termos legaes e a Junta de ConcWação tem 
poderes para proferir julgamentos. 

Desprezada a nullidade, passo ao merito da questão, estu
dando a decisão da Junta, como tem permittido o Supremo 
Tribunal Federal e prova o accordam de fls. 22. 

O autor foi f~ccionario de THE BRITISH BANK, tendo 
sido notificado pelo empregador, por intermedio do official de 
Registro de Titules, de que os seus serviços seriam dispensa
dos e que estava ao seu dispor a indemnização devida, de 

I 
• r 

accordo com a Le 
(fls. 30) ; posteri 
em Juizo a quantJ 
tou, pedindo por 
nario do BANK Ol 

O autor foi el 
trou em liquidaçã1 
sido empregado ck 

O facto deste 
não quer dizer qu 
tambem que os e1 
segundo. Ambos 
essencial é a limi 
socios á importal 
a.dquiridas, como 
. pag. 298, do seu 
decreto de 4 de jU: 

"As ( 
tinguem • 
do capita 
dos acci01 
de sete se 

Assim, por ser 
.acções de THE Bli 
dação, o BANK O. 
8ivo daquelle,· res 
acções que subscr 
dependentes. 

. O art. 92, do 
no fim na hypotb 
tabelecimento". ~ 
existiram em noss1 
vendo nos autos p: 
áquelle. O que o a: 
dos empregados 
.dono. 
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accordo com a Lei 62, de 5-6-1933, bem como o seu ordenado~ 
(fls. 30); posteriormente, THE BRITISH BANK, depositou 
em Juizo a quantia devida ao autor (fls. 31), que não a acei-
tou, pedindo por este processo a sua admissão como funccio-
nario do BANK OF LONDON e a indemnização de 30:000$000. 

O autor foi empregado de THE BRITISH BANK, que en
trou em liquidação, como consta destes autos; mas que tenha 
sido empregado do BANK OF LONDON, não ha prova alguma. 

O facto deste ter adquirido a mataria das acções daquelle, 
não quer dizer que tenha havido fusão dos dois bancos; nem 
tambem que os empregados do primeiro passem todos para o 
segundo. Ambos são sociedades anonymas, cujo caracter 
essencial é a limitação da responsabilidade de cada um dos 
sacias á importancia correspondente ao numero de acções 
adquiridas, COmo ensina CARVALHO DE MENDONÇA, VOl. lll, 
pag. · 298, do seu Tratado de Direito Commercial. O proprio 
decreto de 4 de julho de 1891, em seu art. 1.0 , diz: 

"As companhias ou sociedades anonymas se dis
tinguem das outras especies de sociedade pela divisão 
do capital em acções, pela responsabilidade limitada 
dos accionistas e necessidade do concurso pelo menos 
de sete socios". 

Assim, por ser accionista ou possuir a quasi totalidade das 
.acções de THE BRITISH BANK, sociedade anonyma em liqui
dação, o BANK OF LONDON não responde pelo activo e pas
sivo daquel'le,· responde sómente pela quota do capital das 
acções que subscreveu. Ambos são sociedades anonymas in
dependentes. 

. O art. 92, do decreto 54, de 12 de setembro de 1934, fala 
no fim na hypothese da "transferencia da propriedade do es
tabelecimento". Não é o caso destes autos, porque sempre 
existiram em nosso paiz o LONDON e THE BRITISH, não ha
vendo nos autos prova de que este foi fundido ou incorporado 
áquelle. O que o art. 92 citado prevê e manda é a conservação 
dos empregados no estabelecimento que passa para outro 
.dono. 
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A lei 62, de 5-6-1935, applica-se aos bancarias e ella não 
nega ao empregador o direito de fazer desapparecer a sua 
empreza quando desejar, ou necessitar, desde que pague a in
demnização devida a seus empregados. Essa lei refere-se aos 
empregados no commercio e na tnd:u.strla,· essas expressões 
são tidas no sentido amplo, abrangendo todas as actividades 
que possam ser classificadas como commerciaes e industriaes, 
pouco importando que as exerça - pessoa physica ou pessoa 
juridica - como diz SouzA NETTO, Da Resdsão do Contracto 
de Trabalho de Duração Indetermtnada. O Cod. Commercial, 
art. 119, diz: 

"São considerados banqueiros os commerciantes 
que têm por profissão habitual do seu commercio as. 
operações chamadas de banco". 

Essas pessoas, como diz CARVALHO DE MENDONÇA, vol. VI, 
parte In, pag. 5 se natu.rae$, tomam o nome especifico de 
banqu.etros,· se jurídicas, sujeitas â actividade bancaria constl
twdas sob a forma de sociedade, denominam-se bancos. Se 
banco é commerciante, o bancaria é commerciario; se a Lei 62 
foi feita para o commercio em geral, tem de se appllcar ao 
bancaria, pois todo bancaria é commerciante. Applicando-se 
essa lei ao caso dos autos, THE BRITISH BANK indemnizou 
o autor Fausto Santos Filho, pois consignou ou depositou em 
favor delle a importancia devida ao mesmo por essa referida 
lei, como tudo consta a fls. 31. 

O decreto-lei 39, de 3 de dezembro 1937, que trata sobre 
a execução dos julgados nos processos de conflictos oriundos 
das relações entre empregadores e empregados, diz no final 
do seu art. 2.0 , que não são admittidas outras defesas sinão 
as referentes a nullidade, pagamento ou prescripção da di
vida; pode-se dizer que isso é a reproducção do que jâ constava 
anteriormente, notadamente no dec. 22.131 de 1932, § unico 
do art. 7°. Uma vez que houve pagamento dessa mesma im
portancia; assim pelo proprio decreto-lei 39, acima citado, o 
autor nada tem que receber daquelle de quem foi empregado 
- THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LTD. 

Não estâ provado dos autos que o autor fosse empregado-

do réo- BA.l 
nem que hOU'\ 
BRITISH- c 
não ha qualq 
qual se origin 

Em face 
autos: Julgo ] 
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do réo- BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA LTD., ~ 
nem que houve fusão ou incorporação daquelle banco - THE 
BRITISH - com este - BANK OF LONDON. Assim sendo, 
não ha qualquer relação juridica entre o autor e o réo, da 
qual se origine qualquer credito daquelle contra este. 

Em face de taes considerações e do mais constante dos 
autos: Julgo provados os embargos de fls. 18, do BANK OF 
LONDON & SOUTH AMERICA LTD., embargante, na pre
sente acção executiva que lhe moveu Fausto Santos Filho, por 
intermedio do Sr. Dr. Procurador da Republica, embargado 
para todos os effeitos de direito, ficando insubsistente a pe
nhora de fls. 11, que será opportunamente levantada. 

Custas pelo autor. Publique-se e intime-se. 
Santos, 2 de fevereiro de 1938. 

EucZ1/deB de Campos. 
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DR, LUIZ CAVALC ANTI FILHO 
TABELLIAO 

MIGUE L COU T O , 39 
Telephone 23·3909 

I 

' 
a e-stados o.ow 

~~-----151-....... <ffi ...... ald ....... _ 

·Certidão 
Eu, Dr. Luiz .Ptvalcauti Filho, Serventuarlo do 17.0 Officlo de NoJiAa.Jlesta Cidade do Rio rle Janeiro, 

certifico que, revendo o livro ~,1 de procuraçOea deste Cartorlo, nelle a folhaa ~acha·se lavr.ada a procuraçlo do 
teor seguinte: 

Procuração bastante que faz 

SAIBAM OI que eate publico in~KPmento de procuraçlo wtante vlr,iD que, no annoÀt\WRnto de NOIIO Senhor 
Jesus Chriato de mtl novecentoa e •r e aos 20 dlaa do mez de , neata Cidade do 
Rio de Janeiro, Capital da Republlcadoa Eatados Unidos do Brasil perante mim1 Tabellilo comparece com a outorgante 

!aDk et r.,n4en a. Seut..b Aaerlo• L1•1t.e4, aec1edll4e anenyu baaoarla inste
••, cem ae4e em Lencll"ee • aut..erlsada • tunoo1oaar ne !:nall per Decnt,e 
de Geverne Pedenl, npreaent.ada per Pranolaoo Paea Barret..e Cardeee, •ub
gereDt.e da tlllal 4eat.a cidade, 

reconhecido como o proprto pelas duas testemunha• abab:o autgnadaa, e estas por mim tabellillo de que dou fé 
e perante ellaa dlne me que por este publtco instrumento, nomeava e conatttuia seu bastante procurador 

nn • ADt.ener V1elra de a Santtee e JuU.e Veria alme Sauerbnnn Sant.u Pllbe 1 

bnellalrea, ca8adee, a4vea•d•• lneorlpt.ea na Qrdea, reapect.lvaaen\e •• , 
rl'e. 400. 1717, • r cem e•orlpt..erle • rua General Cell8ra, a.,, •• :? • 
rw1 OUV1der , 50, r aD4., um na talt.a do eut..re • 1D4epeDdent.eaent.e na or
dea de nemea9~•• para repnaens.ar • eut..erpnt.e perant..e o Conaelbo Hacle
nal do 'l'rabajlle, em t.odo • qualquer preoeaae em que o eut..erpnt.e ••J• lD
t,eneeada, para o que ooDten aoa eut.ergadee •• pedena oeceaear1o•, ••· 
plee e 1111•1 t,adea • •• eapeolaee de requerer • que •• t.era.r pno1••• •• 
preeeD\el" deteaa per eeorlpt.e eu eralMnt..e, elllbal"sar aocorfau , ao•pa
nbar t.edos •a t.emee 4• prece•••• , ••laaar t.enaee e pet..liH• • t.raulpzo, 
tlcaDdo rat.ltlcadoe oa pederea 1•pre••••·· 



concede todoa os podere•, em Direito permlt.tldoa, para que, em nome delle Outorgante , como se preaente foa&Q , 
possa em Jutso ou fóra delle, requerer, allegar, defender, todo o aeu direito Juatlça, em quaeaquer causas ou demant.s, 
civeis ou crimes, movidaf ou por mover, em que elle Outorgante for AUiiOr ou liéo , em um ou outro lôro; 
fazendo citar, offerecer acçllea, llbelloa, excepçllet, embargos, auapeiçllea e outros quae11quer artlgoa: cont'radlctnr, produl(lr, 
lnqutrh·, reinquirir e conte,tar testemunhas; dar de auapeito a quem lh'o UH· ; c{qxnpromluar-ae, ou jurar declsorla' e auple
tortamente por elle Outorgante , fazer preatar tae• compromisaoa e dar taes jur.mentoa a quem convier ;ts1sttr aos termos 
de lnventarios e partilhas, com as citaçllea para elle: auignar autoe, requerimento•. protestolll, contra·J,trotea e termos, ainda 
os de couflaslo, negaç&o, louvaçlo e desiltenelu i appellar, aggravar, ou embarâ"at• ~ualquer sentença ou d apacho, e aegutr 
estes recursos, até maio•· alçada; f~&zer extrahir sentenças, requerer a tlxccuçlo tíit•lll\11, e aeqU:estroa, ali latir c\.uaesquer actos 
judiclarios, para. os qt1aeslhea concede pPdere~ lllimttados i pedir pt•ecatoria, tom!).r po~•e; vir com embargoa de ~rceiro senhor 
e poaautdor; juntar documentos e tornai-os a receber : variar de acçl!ea e Intentar odtr·•a de novo, podencto.ll'llba ... belecer esta 
em um ou maia procuradores, e oa substabelecidos em outros, ficando os mesmos pode~t'B em vlgot, e revogai·~'-; querendo; 
seguindo auas cat·tas de ordena e JlViiOI particulares, que tendo precleo, aerlo cnnaider~" como parte de11ta. E lllldo quanto 
&flim for feito pelo seu dito procurador, ou substabeleoldo, promett.e haver por valtoao e fi me, reaervando para sua 'Ptsnoa toda 
a nova eltaçlo. Auim o dlue , do que dou fé, e me pedi este instrumento, que lhe 11, e as testemunhas, e aehando·o 
conforme, accelt e. a11lgna com As teatemunhaa abaixo . 

Bu, SJ'lvle ca-.atoanti!, ajudante• e&OJ!Vl. BU, uats c:a•alAhUit-1 Pllbo, t.
d1ge EU Jeaqu1a Otla .. O Junlor, ~b$l1ae lnt-erla., aub.~vo.Prancleoo "e8 

arrete cardeeo . carlea Bel~pllba. A· Men1ra. se lle 2t200. POr ~~o 
baje 21 de Janelre de 19~· B eu,~ 



INlOBJ4ACÃ.Q 
,.. 

o "Bank o! LOndon and south Amer1ca L1m1 tec.l" nao s 
,.. 

conformando com a resoluçao da Egreg1a segunda camara do con-

.selho Nacional do Trabalho, constante do acórdão de !ls. 85, 
,. 

o!erece á mesma, d&ntro dO prazo legal, as razoes de embargqs 

de !ls. 88 e seguintes. 

Prel1m1narmente, proponho seJa !acultado nesta sec~e

taria, pelo prazo de lO dias, vista do presente processo ao 

5r4'heocrito TeiXeira de Miranda, afim de que apresente aos al.U-
,.. 

d1aos embargos a contestaçao qme emtender, 

da praxe seguida por este conselho. 

ÃO snr. Diretor desta secção, 

1;:tJI s1;! ~~e~~ d 

O!. Aàm. Classe "K" 

Lk~ 
~~~,~--

devidos !ins. 

• 



M. T. I. C. - CONSELHO NACIONAL 00 TAABALHO 

CN/JIP. 

l-781/38-B.Il2/Z7. 25 de llalo de 1. 938. 

sr. !heocri to Teixeira de 111rancta. 

A/0. do S1ndic,to Brasileiro dos Bancarioa. 

Avenida R1o Branco n• 133 - 4• Andar. 

Rio de Janeiro. 

CCIIIWlico vos senl tacul ta4o nesta secre

taria, pelo prazo de 10 dias, vista dos autos do pro-
., 

cesso ret.erente a vossa nclNW-OAO contra o "'lhe Brl-

tllb Bank of south America L1111te4" af1m de Que apresen -., 
teia a contestaQ&O que entenderdes aos embargoa opoatoa 

pelo rerertdo Banco ' reaolução da 2a. camara do conse -
lho Nacional do Trabcll.ho proferida nos mencionados au-

., 
Atenciosas Sautaçoea. 

I 
de Martins Castilho ) 

Diretor 4a secretar1a, Interino. 





JPNTADA. 

Nesta data, junto aos nresantes autos a 

,embargos o!e.recida nela Sindicato Brasil , r 

1;/JiH~ lf t ~l/IIJ 
C!. "dm. Classe "K" 



Av. Rio Branco, 133-4. • 
Cal•• Poslll, 1646 - Tel. 13·0651 

RIO DE JANEIRO 

Exm.o. SlU". Dr. Pre1idente do Couelho NaoioMl do Trabalho. 

THEOCRITO TEIXEIRA DE YIRANDl, repre1eatado pelo Syadioato Bra1i-

leiro de Baaoario•, .f'oi aoti.f'ioado, por of'fioio de1se Co111elho, reoebido em 29 de 

Uaio ulttao, para offereoer, •• o entende•••• oonte1taq;o ao• e.abargoa oppoatoa 

pelo Baak o.f' Lo11doa od South Auerioa Lbtited ao aeoordão da 2a CIJU.ra, que julcou 

proeedeate a 1ua reel...-.9ão e deter.aiaou a 1ua reiategraq;o 110 quadro de tuaooiaaa-

rio1 cio referido Ba11oo. E, de11tro do prazo de dez clia1, que lhe .f'oi ü.do, o.f'fere-
N N 

oendo a eoate1ta9a.o e uma proouraC}&o outorgada. ao ••u proeurador, requer a V. Exa.. 

a aua juntada ao• auto• do prooe1ao 3932./YT, pro1eguindo ... e 1101 daa.i1 ters.o1 ele 

direito. 

P. Deferimento. 

Rio ele Jaaeiro, 6 de Junho de 1936. 

~"i14'--c:.é:~oe.s:;- ,4:. c.-~- ·9. 
11&--'7-1/Ú ~r·-~~-~~-·· a,~ .... ~ 







Av. Rio Branco, 133-4.0 

Col•• PolUI, 1646 - Tel. 13·0651 
RIO DE JA NEIRO 

COLLBNOO CONSmJI> HA.OIONJL DO TBAlULHO 

OontestaDlo os •bargoa omx>stos :pelo 'Bank o-r 
London A South America Ltcl. 1 :para o Comselho
?leno do Conselho llac1onal a.o 'rrabal ho ,na de
cisão da 2• camara, que, no :processo numero •• 
z. 912/3'7 • Julgou prooecleate a reolamac;ão con•ra q •aao Banoo, :para detend.Dar a reinte -
graçao do reclaiD&Ilte, e impondo outros daTe -
res: 

Diz o reo~fr!:.Ja ora oon"-stant e, Tbeoori 
tC) ~1xe1ra de , J)Or esta e na •l.bor-
~or-. de Direito e S.B.P. 

- PRBLIKINAI .. :tln -

SObre os Jre&.-es •barsoa o Comelho Pleno, não se J)OClerá 
:prommc1ar a •contrario senau", :para retorar a decisão Ju

ri41ca das Camaraa siDsUlares, • h.oe da prova ~eita,p-OY&

da, cca:provada e oonteaaada C\1 j.pco:r;:poracjo do Brit1•b 'Rt!!ls 
ptlo 'Btnls qt JtOplOJl. 

o recurso do Banco Dão é outra oousa aia do que o 

U80 de meios protelatorios, 0~0~ coptiasjo anttciJIM\a do 

Ull advogado para P'P~E !. gYtatão ~111 de que oe seus f'ulac 

cionarioa se rendeaa•, coag14oa ~la :pressão eooDOilioa a ; 

que os iria suJeitar e estão auJeibDlo • 
• Isto meSilO e o que se encontra nos autoe do :proceaao 

1ntentado contra o :Bank o-r LoDlon, peraate o D.B.T., • que 

o sw advopdo ~az a seiUinte ... c;a: - •ou os t\mcoionarioa 

4o :Britiab. :BaDk conoordaa com o que o Banoo lbes quer dar,ou 

depoait&reiM)a o dinheiro e 1raoa discutir na Juatiqa oo.n:a 

o t~ÇC que Q.UiUl"'IIa•. 



• a • 

oontes•agio desse p.raoer, tudo re4UD1a • 1Duti1:14a4ea, •• 

hnrarronioes, p.ra Dão dizer, '!lrdadliriB 1p:m1gt1, })Ol'Q.U8 
, 

o :parecer e inatacavel e aa :pedras que, oornra elle• toraa -

at1ra4as, não :po~erão aolal)&r o aroabouCJO dessa coaa•raoção 

granitica, sobre elle leftdwla, 4o recoDhecilleto 4c direi

to do recl-.nte, e, J)Or oonaequeno1a, doa cle•ia :ttmoo1oaa· 

rios 418J)ensa4oa do Britieh Bulk pelo seu no..o dono, o :BaDk 

ot LoD4on. 
~ , o aooord&o l)ermaneoe de ];)e, ea balde toi tentada a sua 

oontes•agão, a sua denru19io. 

o aocordio de fta. , 4a a• oamara, :proter:14o })Or TOto 

unan1• de seus Nmbros, doa quaes alguoa, emerii oa Juria "•• 

e oonbeoeclorea protwlloe, não a& da Legiala9io Trabalbi ata ,og, 

mo de Direito ao.ero1a1, Jl toi retereDlado :pela 3& oa•ra 

no Proa. 1 7011/H • •-ão de 10 de agosto, cuJo accordão ,]lU 

blioado • 3 de Setabro, no "D1ar1o Ott'1oial•, to1 a :tavor 

do banoar1o J'raDc1soo de Paula Beillão llell.Mster. 

Ideutioas decisões tona proter14aa nos lll"OCessoa .,Yi· .. ~ 
doa ;DOr .Benato Carraro, de Sio Paulo, e Jfario YemarXJes •11o 

do B1o 4e .Taae:lro, seDID aquella, pela 1• oamara, e esta pela 

a•., resJeotiv-me de numeros &7D/6'7, e 4.481/lf. 

Aa trea Caaraa de que ae oQIIl)Õe ene Conselho Jl. se 

pronunoiarall sobre o aerito 4a causa, reconhecendo a :prooe -

4eno1a 4a reola•9io dos b&Dcar1oa. 

a) - .A :preaaio eooDOIIioa :prc.ett:lda ;pelos 

to1 •lhor Q1allri4a :pelo Ban1t ar LoDJon, com esse COnulbo 

es-' oonatalaD!o. 

senão ftjaoaa 



• a • 
" '\. 

TendO ao 41aa de :praso, a aomar da 4a~4a PJ-

blioa(}ão. do aooo!dlo, pra recorrer • pu de .-bargoa :pa

ra o Oonaelba Plco, o 'Banoo a:proveltou-ae desse :praao quui 

tokl, PLr& usar essa -.4:14&, qn•"'o :taoil lhe rôra razer an

'Me. 

Porque qresentou o Banco seu recurso, a:peDas -

nos ull:lJDoa dias a seu tavor ' 

Siaple-làe, a CUIIprDIJâo ele seu apt.-a »roulatcrio e de 

CODteQOriza(}ÕeS t :plr& KRJ.QPAt a gwSio e Q'lliAr OI mn-
. 

pQps raal•ppttpa. t 4gp1p•l-ot a I!J.IU1o 4&2 tagtor !em, 
obr1pn4o-ee a receber, mediame qu1M9io, que Jul.pa ftl.14a, 

-- que • DUlla, 1rr1aor1a içarS&Da1a que elle lbea t.u1ser 

lar. 

AliÚ, não se tas ais• gr&Dle :persJ)icao1a;bas

ta. ua eiçles l.&Dc;ar ele olboe para se vislumbrar, neste :taoto 

ultmo, as arl'•nbaa 4o BANK 0"1 LONDOB, que, • 4fgespero do 

gaua,:preteDile langar o desan1M eat r. os banoarios • a dea -

orença na aJ):plioa9fo de DOISB&s leia, trabal.h1a$aa. 

O nol•ante aooapanh_,o por a1.1una eollep.s que, 

Dão obstante as :pr1•gB'e• que Tia JUSIDlo, conservam intacta 

até que oonaagraa' DOSA SOberania &aoioD&l, Dio p.oSuaDlo 

coa os ultrapa que advem1o1os noe :;retem• alirar, não \o

ler&Dlo a ar:rronta 's nossas leia trabalhlatas, não .-oreoe

raa, não se deixarua secJuzir, e, ardoroaa.ente, num ideal eu

bl.iM, olba~o :para a grandeza de nossa Patr1a, entren~ o 
~ 

a4versar1o, recolbeDlo a lun que lhes :tora arroJada, 1Dio -

:ple11lear seus direi~oe :peraute as aut aridadea oonat1tu:24aa. 

som• ellea • o nclaante eo:t.rlw oe e:rte1tca 

desta :preaaio eooi1CII1ca, DLs coDtiu'-s Q.ut de seu acto eur -



• • • 

11ft era •lbor para a olasH dos trabaihadores, 41~~ 
, 

•lbor sone e de res:pei1io a terra que nos •"• de berço. 

B) - ''""a •111, a 1Qi1a14agão,ro1 \111 aio de que ser· 

nu o ~ or !A)Dlon :para afastar da questão 1nntaeroa 1\mo -
, 

oionarios que ficaram apvoradoa oom o eçeotro do tuturo que 

os aguardava. 

Si Dão recebessem a ohamllda 1DC1•nisaglo que o 

lJanco lhes queria dar, nada reoeberiall, propt.l.UU~. 
# 

Esqueceram-se, :po~, os ban:Q.ue1ros 1Dsleses que 

u:-yi-lesis, os reg3Jp dt guitaeõts ys1 AAAI •jp pulloa U. 
pleno Q.irti)o, na conto1'1114ade 4.o art. lo& da Lei aa, de 5 4e 

J\mbo de 193i, cc.o es:peraaos, agora dec1dall os nossos tribu-

D&es. 

o) - .&. mantk!, pal&Tra tão teia, tão mal soaDte ,roi 
outro el-mo ~1to • p-at1ca dentro das t111aes do Bri'tiah 

:BaDk Dio só no Rio de Janeiro, c0110 ,. são Paulo e nas outras 

cidades • que operava esse Banco. Jaaill attirlla, o reol.aman

"-• cSra contestame clestas •'barsoe, poie na occasião em qu 

Fr&Dciaco de Paula Beillão Bellllester, tôra chamado I. Gtracia 

do Briti.sh ~ • Sio Paulo, o Gerente, Kr. George Sin WbT'e 

lbe a~ra que o •lliniatro do Trabalbo Já t1Dha declaradO 

que os tuncc1onar1oa do Br1-t1.ah Bank scS t1nhaa direito I. 1n

d.-1aa9ào da lAti aa• • . (aio.) 

. K/s abaos que, • Becite, na Bahia, em Porto .&.-

lesre como em SarDoa, :to1 usado tste mesmo ex;pediente, acoe1to 

pela creclul14a4e da maioria doa a»repdoa. 

D) - Taba, os 1.2ph1•a,toram e:prep.dos pelo :Bank 

ot London, para tentar convencer que lbe nio cGID.pete mDter 

a es1iabU14a4e c1o reclaan'M, oomo a doa dell&is tunccionarioa 
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elO u-Britiah Bank, transter1D4o-os para seus esor11)\or1os, 

porque, na4& M a yer oca a OJ)!raoão etteg1;ua4a ])!lo :Br11; 18Q 

~. que se liquidou TOluntariamente ( oamidez aagelioal J ) 

e, port;anto, st extinguiu. c:4\NM"'' .. ,.....J..,..., ~-.c.~ 
Bealizou-se uma Terdadeira 1DooT.POa9M~ 

todoa os oomprCIIissoa do Banoo inoor.potado, e nestes, se du· 

• vida &l~UM, eata inoluido o de reqeitar os direitos elos se-

us tunoo1onar1oa. 

~) - Prosegu1Dlo· nos seus 1ntu1toa, a l:UrJ.t, toi en-

gen4ra4& p.ra. o na de :preJu41car a velbos t~Çregadoa. nll 

daria oa melllores resultados se Dio toàae a aoc;ão do, ora re

clamante, e de seus eoçanbejroa, al)01aclta pelos sJD1,1oato~ 

de classe, q~ t'izeraa tr&Ds:parecer a :pron. de que o :Britiah 

Bank lesou o Fisco, qu&Ddo enoaçado !)elo AD&].o south Jlleri

oan :BaDk e que, nova ameaça de lesão enorme, aos cotres :publi

ooa, •tava sendo :preps.nda pelo :BaDk ot' LoD4on1 coa nova ao

DeP9ão de 1aJ»ost011. 

-,) .. :nn&lM!âe, ayat1t1cfgQ.os • tf!'4•t• são os re

sultamea dessas nossas aftirllac;Õea, e, tamas toraa as 1178• 

t1:t1cac;õea que o •Correio da w.nbãl de 12 de J&Deiro de 1937, 
.. . 

por wa de seus oollaboradorea, nua •eoutra Jão •, que oouu 

doutros autos, inoluido no cU.sourao do de,pubdo A.:rthur Booba, 

tra90u aa nomaa, desoreveDlo os ;processos de que estão lan

fandO lllio os inllezea do BaDJt ot' LoD4.0D1 p.ra .,.at1:t1oar e 

enp.zo:par os pobres :nmoo1onar1oa 4o Br11;1ah l!ank • 

• o ptblico ea•a tano de saber, pelos gnadea or-

são• de publ1o1da4e Ge, nesta quea'lo 4o -.prepdoa do ex- -

:Britiah B&Dk ocmtra o :Bank ot' IoD4.on, este nJ»reaaD'- JBí mA· 

k tvcil • :pretende encobrir a Terdade doa taotoa. Jfaa, • -

sua obeeaaão, Dão lhe T-. Ulu.iDar a lus. da razão ,, ne• M .r 
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:percebe de que as res"tieaa da Terdacle, que :pre"tieDle occ\ütar, 

trana~ os an\o*l.bos que se l.be dçaraa :para, IID rewlta, 

:procluar a real14a4e daqllillo que se 1n1ienta ottuscar. 

- I-

HISTORIAHDO 

- :rtlSIO DE BABCOS INCJiiSZE • 

Para que •ior exuber&D01a de prons de ter o 

Babk o-r Lomon aaallll:l4o todos oa encargos, tOdoe oe OQIIll)ro

lliaaoa, 1io4o o ae'blw e o J1U81w do Bri"tiiah Bank, segun4D o 

metbodo lw&noar1o das fUsÕes de es"tiabelec:lmllltoa que se T• o

:per&Dlo D& llurol*t desde &~8 a gaD1e guerra, o1mul•QQR 1• 

ut1ncção. uma 11au14aoão xoJryptarJ.t.,tão a&.•· :para f\lnar

se ú 1Djuncc;õee das leia ' 

Jlaior mrla de que esta, J"••i• ciatiu, e esta 

burla »&ne, e::mctaente daquellea qpe tâa o des:plan"tie de se 

vangloriare. de se!Wl os maiores res:peita4orea das leia. 

A abaorpc;ão do British Bank :pelo :BaDk o~ London 

J' estava :previeta ba muitos annos e nada mais toi do que o 
, 

corollario da :politica .uro:pea a que nos reterilloe. 

BD 1888 o London & Ri"f8r Plate B&Dk, conhecido 

:pelo nome de London :Buenos AJre• 6 Biver Plate B&Dt, estabe

lecia-M na ca:pital ar&emiD& e o Lor4on A Brazilian :Bank i

niciava suas o:per&eJa'e• no BraaU. 
, 

•o anno seguinte abriu suas porU.e entre nos o 

J:ngliah Bank ot B1o de Janeiro, ao qual sucoed.eu o Bri"tiiah 

Bank: or Sou"tih Amerioa L11l11ie4. -

llll 18811 surgiu na ArgemiDa o London A Argem i

ne B&Dk, tundid.o :posterio~e oc. o ADsJo South aer1can -
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13ank. 

a 1892 1Dauswrava•se DO BraaU o Lo'D!Dn a: Rlver 

Plate ~. 

O ADslo South Amerloan J3&Dk é o sucoessor do 

:Bank o~ Tara})aca am LoDlon, 1nausUra40 no Chile • 1888 ,e, 

formado espeo1•1•Jâe p. ra 4esenvo1Yer a 1n4unr1a ohileD& 

do nitrato. 

Jras, não !rema reeditar, nesta eoateataqão as 

J)&lan-aa de noasa 1n1c1al, e~ Yolt~os a tallar da Go

cu.enu<;ão existente nos alâoa, ou sequer oomeiDal-a, l»C)rque 

nos v•oa diapmsa4oa deante doa OOQ1lQ.erep1• 4o aooor4ão a-

• llllrp4o, que Ja reconheceu: 

a) - ser o Br1t1ah :Banlt uma entidade t111a4a *'( 
ao Anglo South Allerican BaDk; 

b) - não ~; s14o a liql;!idação do Br1t1sh Ban~ 
hY'0'MÊ'iCOIIIDUD1oa4a a F1acal1saçao Banoaria, como ~-i
tua o art. 7 do Deo. 14.728, de 16 de m&rQO de 1911; 

c) - que o Bank ot London abaoneu o Britlah Bank 
em vinude de Jta~~cão Y~unf!r1a (Repart on ~nomio aD4 -
ec-rc1tJ. Coê nsl.il â8 t n .• 660,de setembro de 1935, 
Plblicaçao oft1c1al); 

4} - a DlrectarJa de Rendas Interua oom,prova es
sa ahsor;pção (t.l.a. 261. a 263) • 

.Asaill, pelos doet,.llfioe apreadadoe na oolâea

tação dos •mraoa 110 aooor4ão ., •cw..,., relat1~ ao Proo. 

1 7011~6, :JC)brl o Conselho oert1t1car-se 4o ••suinle: 

, a) - aoe 1'7 de Jülbo de 19181 foi Yotada • Aa-
a•bl.• Geral te Bank or LoD4on, em LoDlrea, uma resolução -
autor1zaD4o o aupeato 4e Capitãl de •ia ~ 600. 1000 ( quUU.Q 
toa a1l libraa).! ~ra o tim de a4qu1r1r o aceno do AnSlo -
Sou'th .Amerioan BaDJt; 

b) ,- DO m881l0 dia realizou-se uma outra .Aaa• -
blta Geral na aécle do Anglo Soutil Aalerican :Bank •• que são "YQ 
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~~~ ~ ~-, .. 
tacloa o acoordo realizado entre es1ie Banco, e o BaDk.. ot LOn
don e bem assim o aocordo ooD11o1onal celebrado entre~ AD. -
glo South Allerioan :BaDk e a Ch1ln1t Lblited, aaboa da1iadoe -
40 41a ' de J'ulbo. 

AS reaolups que t181raa DO doOUJiellto encbla-

4o :pelas letras 1. e~ estão devid-nte autben1i1oa4os ;por -

U.belião de LoDdres ea doC~meào or1s1nal em 1n&lez e vad.JI 

zidoa :para o Temaculo J)Or \raduo1ior Plblioo J~llbdo do 

B1o de J~1ro. 

o •J'inanc1al raes• de Londres' .. edição de -

18 ele J\1lbo de 19ae, • artiso editorial, nos dá oonta exa-

-o1;a do que se :passou nessas aa-bleaa. 

I& aas•bléa a que toi votada a resolução elo &li 

g~~eDtio do Cal)ital do Bank ot London de 4 •1Ibões ]&r& ailhÕes 

e Mio de Libras tioou esclarecido ~ a o;peraglo se destina

va j aqgu1a1gio 40 tpf51.o South AMr1oaa IaM, 41soorrdo o 

pres14eDie da J.a-bléa, Sr. J. Y. l!eataon\ sobre aa "faDà -

gena de ua unico Banco :rone. 

•Sob o 1ntl.uxo das IIIUL\anctaa que ,bre'Yieraa ao 
c01111Dero1o 1n\el"D&c1onal DeS1ies ultilllos annos questão de
bom senso concluir-se que os doia banoos :1ng!ezes1ol)eraD1o-
sobretudo ll& Amerioa. do SUl t de v• evitar entra 01 ~ c~· 
g,Q,rr - qo~ ~·;g-~rla.l • vir• Juntos a ro:rw.r Y!-__;1_: tôrt: e a liê o3D.rlel cap.z de :prestar ao :pu co 2 
das as ac ~ êêancurhs qUe OS OOBI8ro1antes -nossos 
1'8Qeot1vos p.izea J)OBSal deseJar-. 

J. MSUir, declara o ll"&iden1ie ,rerer1D1o-se ao~.~ 
Babk que• an cog.sequencia do aUgmiD\o_ do oa:P1tal, p.ra acqu1-
sição do Anslo South tAJDer1can, o .. _,-~-~o~~-~~~~~~~-

1 - ~ -

De ll&is claro do que ilso, Dada sabeaos, achan

do-se este dOOUihlâo e outros com tod.oa os caraoteristicos -

Jur14.1ooa, 1ira4uz14os do or1s1nal por traductor :publico Jura-, 

•ntado, com a respectiva :ttr.a reocmhee14a por tabellião,Juu 

tos I. contestação aoa •barsoe. op:pos1ias ao accordão,relatiw 
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ao P"Ooesao 17.011/16. 

lia aeaembléa em que os acoioniatas do J.q].o South 

ADerican »ank &Pl)rovaa a resolução dec141Dlo que o Bank or LoQ 

don assumiria a d.irec<;ão daquelle Banco e o seu aot ivo e 11&8&1 

vo, Sir Bertran BornabJ UJ)Õa as rasõea detalhadas do p.rooe41-

118Jlto, concluindo que: 

"c!lf! D!t'l:f~~~~~._ a Directaria tavia toma4o medldâs !f ê ~ ~, vendo oe mesos reca 
b14o do outro Bancoo~ ona certeza de que,aoa que 
bão P!de•- ser aprcwe1tadoe,ser1a 41s:pensa4a a •lbor cona1 
deração IOBS1Tel•). 

Suprea ironia, daa ironias J ••• 

O mesmo Jornal, •:r1nanc1a1 Times •, de 18 de JU

lbo de 1936 1 publicava, aima, que o 'BaDk o-r London aasum1 -

ria, no l)roximo dia 13 de .lSO&to, a 41reoqão doa nesoc1DS do 

Anglo South American :Bank. 

VeJamos como A. 4e A. dos santos •oreira• no "Di& 
rio Economico•, :pasma do •Diario Carioca•, de 9 de Asoeto, 

... 
oODIJleo ta a tusão dos bancos inslezes, baseado e l)&laTr&B -

do Jornal lomrino •Tha Econold:st •, de 11 de Julho de 1936. 
-

lias, para não tiranDOs o sabÔr da a;plioa«;ão,ea-

l)er&JDOs que oa senhores maDbros do c.x.T. lancem suas via

tas sobre eua JasiDa. (4oo. nA & , Junto áa contesta9hs aos 

•bargos referentes ao c 1ta4o lJI'Ooesao 17.011/16} • 

.A. prbleira t111al do London a. Biver Plate Bank, 

no Ch1l.e, toi aberta em 1907. 

•Segui nc!o um. processo de tusão CCI!Ie9a40 pouco -
48J)01s de termiDada a guerra .uropea,aa c1nao-
1nst1tu1ções ime:pendentes que tinha an\erio~: 
ment; e re:,present ad.o o co~~~~~ercio banoario, brit&Q 
nico na America do Sul conceat~ram-ae • doia 
srupos princi:paes um dOs quaes e c01l8t1tu14o -
pelo Bí!Jlk o-r Loll'lon & Sou~ Jmerioa ,tol'ltado a. 
la rusao ... dezebro de 1923,~0 LoDlon ' Ri • 
Ter Plate e dD London 1c Brazuian B&Dk. 
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:Bank e suas 1nst1tuiç5es a:r 11adas1_~_.Br1t1ahBaDk o-r South Jmerioa Limited e o ucqeroial :Bank 
o-r Spaniah Aller1oa. Tocl.oe esses banoos se aohalll 
aotualNJJh, repoesentacloe •• todas as c1clades 
l)rinc1:paes desde o Kexioo ao cabo Bom, oona\1 -
tuiDlo o srupo*~ na,ofo~14a4e que •ia 111-
:portaDOia e JDa ~ueno ~- no con\inete. •-
lAnnuario do Ca.eroio ~o Sui Mlericano. 1'he
Br1t1sh South .Amerioan Tra4e .Annualll930/193l. -
lDUtor A. H. aoclwin, l)&gila a:L asa gnado pelo -
Sr. Bobert lobn Koae, :PntsWe do Anglo Sol).th .. 
Allerioan Bank e do Britiah Bank o-r tiouth America 
Ltd. ). 

- III-

O Q,UB YICOU PBOV ADO -

.. 

a) - o :Bank o-r !Dndon 1: South Jmeriea Ltd.adqu1-
r1u todas as &OCJÕea do Br1t1sh :Bank; · 

b) - convocou uma aaa•bléa geral doa aooionia -
taa do Br1t 1ah :B&Dk (elle BaDk o-r IDDlon era o unioo aoeionina 
reuneaceDte, o :possuJdor de to4a8 as aoC}Ões) Plr& resolver a -
sua extincção, ou a 11Q.u14ação ..oluntariã; 

c) - to 1 oCIDIDUD1cada I. :pra~ e á cl1eDtella do -
British :B&Dk& subacr1pt;os pelos 1'8pr&sen1i&Ses dos doia allud1 -
dos bancos, oa DeSOOios do ol1ctes de um, sendo tran&-reridoa ' 
seriam oon1i1nuadoa pelo outro•. 

Se o ~ o-r London adquiriu a tota114a4e das ao

çSes do British Bank Dão o -rez senão llflr& controlar esta ultiala 

entidacle e d1s;por della e seu talante, p.ss&Dlo o Britiah Bank 

a ler subordinado, ou escravo da vontade do BanJc o-r Lomon, que 

içrimiu direcgão a seus d.est 1nos, na qual14a4e de ]lOsau:ldor u

nico de todas aa ao941••• J4qu1r1Dlo a total14a4e das ao98ea ,aa

auaiu o aotivo e o p.esi..o do British :BI.Dk, res:poDlendo, aaaia, 

l)Or tocloa os onus e ooJl.Pl"'()a1ssc:. 4este. . 

0 &81>80tO Jur14.1oo da ques'ão roi muito bfa 8JD• 
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11bP1aa4o 110 lUIIIiDOeo :Plncer da Proclllrador:la do Coua~ ~ 
Dal do Trabalho, que o :focalizou, no seu :pomo de vista :perant;e 

o D11'81to Comwerc1al, :para 1D:ter1r da sua a:pplioação no Dtre1-
# 

~o Social, ou seJa, hoe aa leia trabalh1a~u. Os autores oi• 

tadoa, Biftl"'la, V14ar1, V1VI.Iàe, Laprde 6 :sa•ardon, Obar1o 1Qod

de, ~on-caen 11 Banault, e o nosso Carvalho de llelilonC}& at~estam 

a protunda cultura Jur141oa do Proouradcr, a EJ:ma. smra. Dra. R!, 

••raia da Silveira que t111 todos elles colbeu arsu-Diios tonia

s:lmoa para a sunent;ac;ão da sua grande produoc;io. Na om1~t1u s. 
hei&. o Julpd.o de uma acc;lo 1n1c :lada c são Paulo. 

O •ia alto Tribunal do l'&is, oaD ];areoer 4o seu 

:procurador, o sr. Dr. ~1tao1o Pesaoà, ccmt1I'mou a sentença de -

Ull Juiz e do ~1bunal paul ia~· que havia decidido que a acgu181-

gio da iOd&• 1• M9W de,. sooWMa apppp• por • aó tit;-

lar, pio COP;ti\ua uma tr.JD11tertpa1.& de QllOjas S9Qiyl t a&a 8111 • 

o Visconde ele ouro Preto, a na. 198, da •aaze

t;a JU.r1dica•, de são Paulo, wl. lLVIII, _armo ÃVl, de nov.abro -

de 1908, tambell assim se manit'esta • um parecer de sua lavra: 

"Borl14o llaia 6 Cia.aão suocessores leg1t;1aoa -
de Borlido Koniz A Cla., e, nmsu- maia pode Ml-o,:porque;l4. -
~}jÜji \m;oõj=tirilfõft:fij.da aqtip tirma,ficando suliro-

1fa me•a rensta, a na. aoo, enoolltraaos,a1D4a, 

o seguinte ;parecer 4e Lata71tte :Rodrigues Pereira: 

, IIQ.u&D1o uma sociedade cede o seu :patrillonio!!:; 
'k> e1 ,o seu activo e p.aaivo a Ull terceiro 1n41v14\JO ou soe -
de, a.a-• • Direito, sucoesaão UDiTersal a ti'Wlo singular. 

A tiru. successora "- absoluta competenoia para 
todas as o~erapa da liquidação da tirma aucoed.i4a. 

A sociedade oo•erc1al dissol v14a re:puta-• con
t:lnuar a subet1tu1t :para todaa aa operac;&s da liQ.UidaQão•. ( aa
zeta JU.r141ca de Sao Paulo, ~1. XLVTII}. 

i a OO!lBeQ.ueMi& do eoDt rale a que no a re:ter!moa, 

•• tão aémerdt.e c tace do Direito Kercan-.u. 
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O :pro:prio CarvalbD de Vendonça reconhece q• laõe~ 

- la • 

:porac;lo consiste na transterencia do p.tri.mnio da eociedade cz.ue 

desa:PJ)&I'8oe, :para outra que continua a existir sem alterar a sua 

essenoia. Tal tacto nada •1s siSDttica do que a coçra e veDd& 

ou ceasão de uma 1D:lustr1a, de ua tun4o ou de um •socio. 

donga: 

Hão é daaia re:pe\ir aqui a lioção de Carvalbo de Ken-

-o phenomeno jur14iao da incorpora -o não • mia elo 
que a - ia o trilao - a --

ara ou ra ,que con •• 111te.,r-=-ar~a-...sua~~&:e:;.wslollls~en~ ... op.~l>t~~-~g\ll"aDL1J~;.;r. o • SJDtbese uma -
02JGra I V~ oq ceuão,• 
•Pãra rea11Sãr esta tn~~ração,uaa das sociedades 
a~gJDenta o seu ca:pital; outra decre'a a sua 41uolu
çao e nomeia 11qu1d&Dte ••• 
A incorporação :para a aoo1ecl.ade subaistà e ,Dão tas
•is· do que &USigSlt&r o seu oa:piw.J., e J&l"& a socie
dade absorvida e a:pema • modo ooJIIIOClo, economico e 
ra:pido de sua 11qu14açào (1'rata4o de Dir.Co111118rc1al
Bras1le1ro, TOl. a•, 11T. a, tls. IV). 

j o caso tY,Pico e caracteristico elo Bank ot LoD4on, 

que aU@II8ntou o seu ca~ital, e o Anslo l!toubh Jmerican :B&Dk, que 

determinou a sua 4iasoluc;lo. li nesta estava abransido o seu ati-

11a4o, o ::Sr1t1sh Bank. 

Continuando, retere, aiDda, o mesmo Carval.bo de lleD1on98: 

•Pela inoor;pora~ uma das soc1eda4es subsistentes ab
sorve a outra ou outra.s,que se dissolvem :para ser• a 
ella 1noor,pora4aa .N!o b& areação de nova sociedade ,~o
rem simples extincçao de uma ou mais socieda4es1para -
t'aze~ :parte de outra que continua a ex1st1r,al.arp.n-
do sua _eepbera de ao~ ifiaº~m! aofnellt PIO: 
fiÊ@itâi1i8i'r:JKrf=:Õ~~-~~~e: ella~ :•:. 
corporam. 

Como se nl:o bastasse esses ena Uw.men~s, existe nos 

autos de ua ~rocesao intentado :perante o De~. Nac. do Trabalho 

o luminoso :parecer do grande juriaoonsulto ;patr1c1o, Targino R! 

beiro, que conclue& 

•desde o· momento em que o Bank ot London yguiriu a - • 
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•totl:id.ad' das AQ9ÕI& do Brit;:i Bankt os . em:pregad:os 
des e :passaram ·ser seus •pre os e, assim, a l:1a.u1-da. JOluntari& do Brit ish R!9 ;preJuc1ica os seüidi'-
re os • . 

•IV• 

SITUA.QIO J'INA!2BIRA DO B~ISB ~-

, 
o Bank or London allega que esta prest&Dio Ull apoio 

moral ( & ••• ) a uma ent1dade ooasénere, da meSIIla nacionalidade, 

que se liquidou, enoerraDlo suas Oller&98e• devido a 41ttioulda

des tinanceiras, e aoorescent&Ddo o seu p.trono que •se o Bri

tiah Bank tosse uma graJIIde tonte de lucro, os seus aoc1onia,as 

Dão del1berar1aa o seu tecba•cto. • (Sio I ••• ) • 

Não se trata de Ull a:po1o aoral, como tacil • de veri-
~ tioar-se pelas :palavras proter:ldas na aaseablea geral, em Lon -

dres, mas de uma •vaJ'dadeim transterstaoia da pagooios 4• \1\ -

:Bango ara outm• :pela neoess 14a4e de deve!Wl os do 1s Banco a In

gl.ezes, o:per&Ddo sobretudo na Alllerioa do Sul, aJitarw mtm ai 

lDI& congorrenoia desna9Jf8ar1a e vire• Juntos tomar·ua maia :ror

" estabelecimento 1nglez. • 

A s11iuação do British :Bank não era de ;penuria, d1atr1 
I bn1nc1o, como distribuiu, ate seu ultimo e:mroicio, em 1935, di-

v:l.cleDdo aaa seus aocionistae oaDO se oaa.proTa :pelo balanço Jun• 

•o. 
Breten4eu o a4vopdo do British Bank at:rirmar que 'as 

ooDdips tinanoeiras do Banco nio eram as melhores poss1Te1s, 

motivo pelo qual toi elle arrastado a declarar a sua propr1a -

l1qui4ac;ão. No entanto, pode-se at:r:lr•r, oom as propr1aa })ala

n-as do ~oo, que elle estava c bÔas OODdiÇÕea, a não ser que 

se :preteD4a 1Dqu1nar de talaas as palavras do ~co. 
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q,~ nol-o attira é o pro:prio :British B&Dk, 

• seu relatorio a:presen'\ado aos aco1on1atae na 7:5• a•s•blea ge-

ral ord1nar1a, •• 24 de maio de 1936, oom a ~nstrac;ão de lu

cros e J)erdas relativa ao anno :t'1nanoe1ro terminado • 31 de de

z•bro de 1936. 

De \a eDile att81111;o dessas contas, JC)Cler•ee-l oerti:t'i

oar melhor da improoedencia das a:t:rilmaçõea de q~, JII"8teD4en• 

do disvirtuar uma questão de direito, não l'()r ignorar-lhe a :tor

ça, mas :por querer toroel•a a s.u, ou interesse de terceiros ,moa 

tra-se alheio ' questões oontab1list1oas. Como ;pode~ encerrar 

suas opera98es ocmmerciaes, allepndo du estado :t'1nance1ro,.._ 

estabeleciJaento de credito autorizado a t'unocionar no :pais e que: 

a) - :produz ua lucro bruto de I. 242.850,6/B ? 

b) - apresenta depois de et'tectuaodos os seus ~~&s-n
tos1_1nclusive ilçostos d,; ãoTerno brasileiro no valor de & •••• 
91.~6,11/l,um saldo de ~ 150.893,1"' ? 

o) - transtere :para a conta de Obrip.9õee Eventuaes; 

d) • :paga um dividendo de d, ou seJa 4 s. :por acqão 
~or de I. 11.000 ? 

e)- trans:tere l)ara o novo uerc1c1o ua saldo de & •• 
119.ata,l611• ' 

-v-

CONTINUJ.QIO 1m H.BGOCIOS • 

llaa não I ~~ o Bank ot London assumiu todos os nego

cios a..: •tão mant14oá :pelo British Bank e os continuou. 

Pocler:lalloe citar aqui tDil relator1o deaaaa o»eraç5ee, 

o<lll nomes, ill:pon&DOiaa e numeroa de cheques, m.aa nos abat•os, 

:porque consideramos desneoesaar1as e ausce:ptivels de aom:prova

ç&• J»Or 4elipnc1a• »erioiaea. 1fâ'o ~os, J»>Mf deixar de 

a-clarar que o BaDk o-r London assUIIliu a reçoDSabil14a4e das -

questões Judictaea que no -rôro de são Paulo ( pra .não citar -
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oU'Uos que desconhecemos) se estavam procaas&D4o ~ntr&..~i 
tish :Bank, ou as em que este era »ar'•• 

BaJa vista a acc;lo BUIID&ria revooatoria movida :pela 

Jlaasa Fall14a da Sociedade .Ano!l118 Scar;pa, contra o :Britiah ::Bank 

e a :fabrica de Tecidos Iosaa Senhora da Ponte, para declarar nlJl 

la de nenhta atreito e revogada • relação áRsDaasa tall:l4a au\o-

ra, uma escriptura de dação em l8gaii8Dto em m. de outubro de 

1928, na qual houve 'UJIB a1mula9ào de parte do :British :Bank. 
••• 

Sequestradoe os bens da Fabrica, toi o sequestro la -

vanUAo a requer1a8Dlo do British BaDk (J' em liquida9ÜI), que 

a:;reaentou tiador Moneo. E este tiador assiiDOu tel'JDO de tia.Q 

9& no valor de dg au conto• de rjy e recolheu' Delegacia -

riacal do Thesouro Bacional de são Paulo a im:portancia de 1m-
# ta goptoa • • 11' :r~11,4e sello por ftr'ba, sobre o respectiTO 

termo de tiança. E este tiadcr :toi o BaDk or Lon4on I 

Pela exigu14a4e do tiii,PO, Dão aos toi J)Ossivel obter 

as res:pectivas certidÕes coçrobatorias, o que t'arcos, o:ppartu-
_.. • A Va .. # .. nNDente, se &~.ater tor. -•• DaO e apenaa esta QJ1estao; outraa 

•is existem e tacil nos tôra citar, o q'- não :t'azeos apenas pa-. 
ra não DOs aloDgar demasiado. 

Teriamos el••tos para desmaaoarar o Bank ot London, 

nas questões de são Paulo, .llparptas, de Saverio Blois, etc. 

Consta-nos, até, que antigos tuncc1onar1os do :Britiah 

Bank qu. :t'iiUl"&ftll como portadores de acc;õea da Cia • .Uparptaa, 

• nome do Britiah BaDk, e eram a4•1n1stra4cres da são Paulo .q 
pargataa, J' Dão maia as :poaauem; ellaa passarua :para 08 nomes 

de :tunocionarioa do :Bank ot Lond.On :para ette:ttoe que 88 conhec• .. 

Dada a u1gcd,•4e do teiiPO deoorreme da iD:toração e 

da elabo~ desta oontesta9ão, não nos é dado, ~. compro-
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A ESTABDJJlADE DOS BAllCARIOS -

o an. 89 do Dec. 54, de la de setembro de 1934,4iz: 
. 

• Ao •i!-egado • banco ou casa bancar :la, a l1&11iV da 
data da :publ1caçao do Dec. 24.Sl.~,4e 9 de JUlbo 4e 1934, e asse-
gUrado o direito 4e ~ectividade ~respect1~ •wegq, deede 
que conte dois OU maânnos !e S·e~ÇOS :presados &2 1188110 es-
tabeleci.men\o, ~·· sal )O caso de tallenc1a ou ext1ncçao do esta
beleci-.n-to, so pera ser dell1tt14o • TirtUde de :f'alta graTe, 
regulamente a:purada em 1nquer1to a411l1n1strat 1vo. • 

Como se não bastasse estabelecer o ;princ1:p1o da esta

bU14a4e no emprego, o le~islador roi maia adeante, cam o ti to 

de salvasuardar os legi-.illos interesses dos eçregados, deter

m1 nando no :paragra:pbo unico desse mesmo artigo e que se deTa en

tender l)Or cprego: •a cl.ua1tioaçlo, de caracter :perJDaD8111ie, 

que o tunccionario tiver no quadro, inde::pendeDhe de CD!alQ.Uer war

go em cc.nissão, como gerente, oontador ou ouvo de con:r1aft9a, 

cuJa destituição cont1nul a ser §9. tPUtum. • 

O ~. 90 estabelece o la:pao de tem;o necesaario :para 

a oonsecçro do direito l. estabUidade, e este vem a ser um ca

racteriatico içortanM, qual seJa o de sernço :pemanenM,»res

tado a um estabelec:lJDeuto ou s\Jls de:peDlenciaa. 

IDD. outros artigos desse mesmo decreto, que estamos a

D&lJB&Ddo, como os artiloa 91,93,94,95,96,97,98 e 99, v.-os o 

ou24ado que teve +nte o legislador, atim de não :Pel'llittir so-
, 

phismas ou mal c tendidos, dis:po.Ddo ate a nona p-ocessualisti-

ca attineDte ao caso .. ~óoo. 

O artigo 98 do decreto 4etem1Da: 
" A liquidação de Ull estabelecu.mo :por motivo de 

seu encerramento det:tniti:A.ext~e o direito de efieçt1v14a4e 
assegurado aos seus aa:pre os.NAO SE OONSIDE!WlDO,FO~,OOKO -
'r.AL,A ErrDCçlo DE JriLIAES,AcmNCIAS E SDVIÇOS BARJARIOS ANO -
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XOS ,nem A SDIPLES TRANS!'ERENCIA DE PROPRIEDADE 00 ESTAB OIDlft'O S 

O instituto da estabilidade dos banoarioa não foi ua -

· aoto gracioso convert:tdo em lei })8lo legislador, eXJl()ntaneaaente 

»ara benetio1ar o .-pregado, l. custa dos •pregadores. :roi, e •1 
, 

ta patente, a consequenoia dessa grita de trinta ail bancarioa 

brasile iroa; a resul tallt e desse recla.o »C) r uma preà ia no em

prego, • taoe da reaoqão J&tronal, s•pre dispasta a despedir os 
, 

seus -.prepdos, desde que estes, tendo Ja att1.ng14o UID8. oena -

edade, lhes não convenha maia para seus negooioa, aoostUIII84oe oa 
mo esta'YUl a •ava6V.r os IIUIIE!aAort• tjo •••• wor y1 -

sor 4t §lua llracoa• (J:Dc7clica "DRllK HOVA.RtDl", Leão XIII), e sem 

a Jlinima cona14eraqão J)e].o numero de annos que os conservaraa t 
Junto a ai, contribuiMo p.ra o 8UPID'o de suas riquezas. 

Z.i Justa e Deceaaaria, oriunda de uma reivi.D41cac;l'o 

de classe, lei ele exce;pc;ão, lei de caracter ~e aoo1al,J)Or 

isso meSilO não ~., de ua J10111e'Dto p.ra out;ro, sem a menor ra • 

ão, ser burl.t&t 00110 o pretem.t tazer, neste instante, tão tll& 

t~te, os bal:rlueiroa inslazeso 

BstabelecaD'o a p~ecção ao direito da estabilidade 

dos .aprepdoa bancarioa, toi tão severa a lei, que determinou, 

taxativa e insophi-Telmcte, os seus oaracter1st:f.coa da cl.aa

s11'1cac;lo no quadro, r•••rac;l'o :perauelâe, 111bord.1Dac;fo I. adai

ldatrac;lo res:pectiva e t•po de serviçoo 

Depois de dois annos de aemços :prestados ao estabe

leoiM.nw ea CQJo qua4.ro esteJa 1Daor1:pto, subor41Dado l. sua a4a1 

DiatragiO e com uma determinada 1WIUD6ra9fo, o •:pragado ,adquire 

o seu direito á estabilidade, não J)Ócle ser deaitt14o, a não ser 

por tal'- grave, dev1488Dte comprovada • rigoroso 1DQ.uerito a4-

m1nistrat1vo cuJas nol"'ll&s :processuaea estão discriminadas na lei 

e ms 1natrucC]6es do Conselho Racional do Trabalho, de z de teve

reiro de 1~6. 
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~~~ Para evitar açl1aC}Õea J)Or analogia ou paridade)-,.~· 

a enuaeragãO dos factos constitutivos dessas t.altas consideradas 

graves. 

..SIDO que o •J)repdo tenha aaa1gna4o um contracto de 

serviços :por p.-azo detel"llinado, uma locação de aeniços, desde t 
que elle :prestou a Ull estabelecimellto aeniços J)elo :prazo exce -

deDt e de dois annos, ex-yi•lerJ.s, elle adquiriu o direito de e:r

tect1v:14a4e no ~go. 

Perante o texto constitucional, art. 137, letra & da -

Oonstitu191io de 1987 e, pela :propr1a legislação trabalhista, o 

eçrepdo nl'o :pode ser deçed14o s• Justa causa, a MDOe que, 

oom'o1111e p.recer em1tt14o pelo •inente Jurista Dr. Laudo de Ca

margo, pre:tira o eçregador 1n4811111zal-o w.r pll)'las e 4MRos. 

Sendo, :por ara, a lei de caracter social • bene:t1c1o -

4a oollectiv14a4e, e não de caracter 1n41'1'14ual, p.ra .anter

intesra a sua effl.cienoia, ' Deeessaria a :latervenc;ão da autori

dade publica. .A. ninguem ' licito recusar os beDetioios da lei,e 

esta prohibic;ão es"' 1nolu1da ao nossa legialac;lo ea le~icio; 

do xroprio trabalbador, nos textos • que o legislador tua de 

•nullas de pleno direito quaesquer aonT•CJÕea tendentes a illpe-

dir a applioaçl'o das me8111&s leia•. (Lei e2,art. lf)e 

Prudent-Dte agiu o legislador, :pcrq• o trabalhador, 

acossado :pela aiser.l.a e meesa14a4e, :poderia ser constrangido, , 
muitas vezes, a acoe1tar menos do que constitue o seu direito , 

direito que o p-oprio leg1sla4ar quar e l)reteD4e am;parar, ricti

ma aaaia da ex:poliação, :por ];l&Me dos lB tr&'es ... esoru;pulos. 

j o 110tivo ea questlo. A estabilidade doa bancarioa é 
uma oreac;lo da lei de caracter social e, assim seDlo, ao pÓ4e 

ser :posta I. mar~ pela atãoridade publica 1n0UIIlb:14a4e dar et-

• ticac1a a norma .1ur141ca, illpediDdo que, p)r traut.es e aubter.tJI 
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s!oa, seJa ella burlada • datrimen•o dos legi,i&oa di~tos e 

inte~aaes do V&balha4oro lia e~reaaão de :rerrara, que ~ide
ra •a D&ma 00110 um oonJuno•o de providenciaa protectoras ,Julga

das Decessariaa :para aa•iarazer a certas exigenciaa econoaicaa -
, 

e sociaea e deTer ser 1nter.p~ta4a de modo que melbor oorres:pon-, 
da a tinal~e e assegure ~lene•aat• a tutela de interesses pa-

, 
ra a qual roi 41r1gida •, ba•emos aa :ponaa 4o Conselho Bacional 

do Trabalbo, o orfi.o 00Jilll8tente :para toar conhec1Jaento da ques

tão, e tomar as :pro"f1clenc1aa cabiveis DO caso. 

Em brilhante artigo Plblicado no •Jornal do OOJDJDercio•, 

em 11 de Abril de 1937, o esclarecido Jurista Dr • .Adol:Pbo Berp

mtni abordou a questlo da estabil14ade dos 8Jill)l"8p408 1)&11;ioula

rea e referiu-se, de \lll .&do es;pecial, ' estabU:l4a4e doa banca-, . 
rios, em face a Lei 62, de 5 de J\mbo de 1935, ao Dec. 24.6l~,de 

9 de Julho, e regulaeato 54, de 12 de Seteabro de 1934. 

N• deixou de ser estudado o asiiUIIIPto sob o »>nto de -

vista conatitucioD&l, :pois a ConstiwiC}ão de 14 de Julho de 1934 

nã• reJ)elliu, mas adoptou o :pr1nci:p1o da estabilidade :tunccio • 

Dal o 

:Baseaido-se em um p.reoer do Dro Carlos de Jloraes An -

drade, no consresso Federal, qua diatingd.u as 1nd811Disa9ões a -

serem :pagas ao -:pregado dis:pmaado s• Justa causa, as do art. 

1a e a do arte 2a da Lei aa, 41st1n81e .Adol:pho Berpa1Di doia es

tados bem ditterentes: • a) - aquelle • que o empregado recebe a 

mdewntsa9lo corres:poiilente a tantos 11ezes de ordenadO Q.U&Dtoa 

os annoa de HrYiço, e b) • a que lhe é coDterida :por :perd.aa e 

damnoa. 

!111 um e outro caso, cont'orme gose ou não, o eçrepdo, 

do beneficio da estabil~ade, ' o que se enteDde: 

•.1 estabilidade •-gurada :pela lei ao •pregado não 
ae cont'Unc1e COil a 1ncl•n1B&çio da despedida inJusta regulada :pe-
lo art. 2a da Lei 62.• 
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' ' E con't :tm&: ~ "' . , 
•Dilt)Osta, :pela lei, a obrigação ao -.prep.dOr d~s

:pei'tar a estab1114ã4e do eprega.do, estabilidade reconhecjda ,a 
caso concreto 1. l)elo Conselbo Nacional 4o Trabalho ,o 0\Uilllri.IDa'k> 
dessa obrigac;ao• te de ser real1sa4o no '-l:po e ll810 modo dev,a. 
doa, sob peoa de damnos :porque o não c\llll)rimeào da obrigação e 
um aoto licito. • (Clovis Eevilacqua' Cocl. Civ., wl. IV,p.g.212-
D1st1nsue-se, :portanto, e nit14•·m e a dis:pensa 1nsuceit1vel
de qualquer restricção desde ~e satisfeita a ~emnisaçao legal 
de tantos Mzes quantos for• os anos de •trviço, de estabilida
de que oonhre ao eçrepdo o direito de nao ser els:pcsa4o sp 
a au11eno1a do Conselho Nacio-1 do Trabalho. sl'o duas situaçoes 
ditt'erentes, que se resolvem, sem duvida,no terreno ~nte e
oonomi:! mas tam~ de mane1ra ditterente. uma,pela imemnisa • 
ção le , e outra,l)81& satisfação das :perdas e dumoa•. 
(Adolpho Eerpm1n11• 

• VII-

-D:B KJ:BITIS-

L14.• attenta e serena.eDte a e:çoaição do eabargante, 

ou seJam, os mar@Ps e annexos o,PllOstos :pelo Bank of IDD4oV: em 
bargos e annems assisladoa l)el.o conheci&:> advogado Dre Irul.io 

Veriss:lmo sauerbron S&Dtos :rilbo, t•-se uma d.ecççlo desolado

ra, isto :porque desde :t'la. 12 a li o reterido caus:l41oo :POI"tou

se com rara deselegancia :protias1onal e maiot fal1ia de hab11:1&a

de, quer ataoalllo o Collendo Conselho Racional do Trabalho e sua 

Procuradora, quer negaado a verac:ldade c1Ds Jornpa of'ticiaea in

glezes. As suas razões, de :princi:pio a f'ill, oonsti'tuea Ull &IIOil 

toado de ao:phiuaa, onde, I. falta de motivoa reaes :para os • -

bargos, lanc;ou-se I. &Dal;vse lexica de vooabulos, ú oon:tusõea, 

aos 1llogiaos, faltando ooa o werdade:lro conceito do seu no.e -

o de T.IR1BSDIO. 

J. mterla çresentada :pelo •bargante consta doa •ba• 
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gos :pro:priamelâe ditos e de uma p.rte anne:m. 

o •bargante re:pe'e o que eatl na :pane anne:m, cuJa OODtestaçio, 
, 

:poater1omezme, sera te i ta. 

Bo item 3G, o abargaate diz que o accordão da la. ca
mara, :para ma"' ar reintegrar o tunoo1onar1o, Dão se estriba em -

tundu.lltos pro:pr1os, mas se limita a adoptar, oa10 razões de da 

:tesa, os :tnDd&JIIDtos de outro accordlo, flste ];D):terido pela egre

g1a 3& camara e, :por ooJ)ia, constamo doa alâos ( :tla. 18). Belll 

se com:prehende que :tosse de outro llOClo, sabido que .; que os ban• 

oar1os que contem. com o :Bank o:t Lon1on :tora., sem e:xcep;ão, -

viotimas da mesma odiosa violenoia. Por isso, é nat\ral que,decJ. 

dido o caso de um, os demais, sem :tormal1dad.es de doo..-saçKo, 

devem ter a mesma sentença. lliaa, nio se taz JDiatlr JDUita dU1 

genc:1a :para CCIDJ»nthender a Juatü;a da mesma decial'o :para casos -

1nteir&Dnte iguaes. 

IR it• tG - Reste 1t• o embargante diz que o accor

dão da 3&. camara, no processo 1'1011/36, Jl. :to1 retorado :pelo -

Conselho Pleno. o embargante não o n,p, mas a:ttirlla q1» a deci

são do Conselho no citado processo não »>de~ ser a mesma para o 
, 

caso preserme, n• ao :porque nos autos deste ha out;ros doOUDaltos 

que pod• e sio motivo p.ra decisi'o 41Yarsa, mas e p-incip•Jmente, 

:porque a J)Odem tomar conselheiros sem a parcialidade de alguns -

que se l)ronunciaraa de maneira inoobereDte e, sem motivo real ,JDQ 

diticaram os J)roprioa votoa anteriores. Tal a:t:tilllativa, de que 

o aocordão da 3a. Camara no J)rooeaso 1'1.011/Ze Já :to1 reformado 

l)elo Conselho Pleno, como v1mos, não Jus titica a conclusão de ser 

tambelll reformado o aocordão a cuJos embarp ora contesta o re• 

clamante. 

Jo i)g §G .- Diz o embargante, :re:terindo-se ao JuJ.sa-
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manto do processo 17.011/36, •que Dão est&D!o publicado ve

neramo accordão do Conselho Pleno•, que retonaa a decisão da 

za. caara, Junta os mesmos eabargos que tez :para aquelle :pro

cesso. R, jl. villos no 1t811 anterior que o accol'dão do processo 

presente, proferido :pela 2a. Camara, não ~e ser retormdo ,poia, 

além de se ter tund.ado sobre outros documelltos, ' »>Ssivel que, 

no Conselho Pleno, esteJaa outros conselheiros que não aquelles 

cuJos votos se Jll\llaraa inex:pl.icavelllete. 

lo U• sa - piz o :patrono do Banco q~ a 2ae camara 

J)&ra ohepr a conclusão que obegou, :partiu da mpposição de que 

a liquidaçlo do Tbe British Bank: ot South ~rica L:laited não 

toi oo~ada I. J'isoalisação Bancaria. Aooresce:at;a que se tra

W. de 1.a equivoco, mas, J' ah1, não taz a declaração que tez em 

outros processos, de que o equi"'Ico decorre de uma 1nto:r-.9ào -

capciosa da Directoria de Bandas. Ah1 o :patrono do Banco age com 

maior elepnc.ia de linsuas•, mas nem por isso com sinoei14a4e, 

poia, continuamo diz que, •para restaurar a verdade, otterece a 

cen14io clara e caapleta da mesma recebed.oria. OD&, o que a -

Beoebedoria attirma , 1nolus1Ye na oertidlo çresemac1.a :pelo ad

vogado do :eanco e que não contestamos, ti que lhe toi presente, 

:para arohi var • a acta da resolução de se proceder I. l1Q.ui4&9ão. 

Portan•o, o Banco co•unicou a resolu9ão, em aas•blM geral -

dos accionistas, de dissolver a sociedade e 11qu14ar as suas o-

:perações. :a, OOJIIIIlUnicar a t.eso.Wcão de l~YJ4g, ' f'or90so con

cluir, Dão l cOIIIIUD1car a 11qu1daç&'o. R, como se vê, a 1ns18ten-

c1a do Banco' qperendo iç:lngir r8§2lucÃo dt 11gu1dacão :por u
cw14ac!o, é grosseira e cbega a ser estup14a. 

, , 
Essa 1ns1stenc1a e ainda o que contea o 1t• 71 dos 

taes •bargos que... não são •bargoe. 
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19 1t• ea - :leste ita o ellbarp!Se sente a una 

decisi:o da Junta de Conc111ac;lo 4e santos , retarmada :pelo Juiz 

claquella cidade e, ninsU• COJil)reheDde o llOtivo da retereDC1a. 

Nem aiQ.uer se pSu :pensar que o caso se p.rec;a com o que temos 

em vista, embora tam-. de ua ex-:tuDcoionario do ex-Britiah

Bank. Jfaa :re11ra•'-• como toram Junlo aos eJII)argas a cen14ão 

da sentqa do reter14o Juiz •• • 1.Jçftaso, a mesma sentença, 

:por ua e outro doon...,:tos Ye• se cl~lltie que nada valell DO -

processo ea curso. •este a recl-çlo : a de estabilidade ao em

:prego e 1 naquelle o bancario :rausto doa santos reclallou a iD:lF 

nj M9ão a que se Julgan. oam direi toe AQ.Uelle :processo era 4e -

oom:petf!H201a da Junta e este : da ~teaoia do Conselboo Ull na-
• da tem com o outro •• tanlo isto e verdade que o 118Silo bamario, 

:perdeD!t.o • Santoa a sua oausa, 1n1c1ou ol4ra, esta no Conselbo, 

• :processo que tomou o nUIIero 9832/16 e que te :por na a recla

•c;lo da estabUidade. :rel1Z111Dtie1 re:Pi,o, :pela certidlo e illpre& 

• so 1 "t'er•se-ba que a Juntada de taes dooum~Dtos e extaJ)Oranea.A-
• :peDas traz a luz uma theor1a emruxula e 1nconceb1vel, qual seJa 

a de torc;ar umá argmmtac;fo :para :provar que banoario : cc.ner

c1ar:lo. A ensteDo:la de leis distinotas e de Institutos de BeDe

ticencia, tamb• d1st1notoa, :para as duas classes, não adaitte a 

b7,potbeae de conf'ualo, salvo se ter pro:positad.a oomo :pareoe a 4D 

:patrono do Banoo e elo J\11z ele Smt;oao 

lo U• ga - Cont• este 1t• uma opmião do embar -

gante, de que os •barsoa dev• ser receb:l4os • re~mado o ao-
.., ., .. - . 

cordão da 2ae Camarao Pode ser que tal se de, mas 1 nao sara :pe-

la :rorça ou valor dos seus ar gumes os • 

• .lUstic;a, wrdadeira Justiça, e o que tambell :pede o 

J. xarte azmexa, c&1>1& tiel dOs embargos ao aooordão do 
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proc. 1'7.011/36, proferido pela egreg1a 3ae 

asa~ a~reciada:-

Xateria apresentada pelo embargant .. foi ella divi

dida • tres capi,ulos. No primeiro, o embargante analysa o ac

ooldão do Conselho Kacional do Trabal.bo(Za. Caara), o que faz 

dos itens 11 a 28g; no segundo capitulo, constitu14o pelos itens 

29 a 42, :prettMI contestar o :parecer da Procuradoria; e, final

mente, no terceiro oa:pitulo, que vae do it• 43 a 48, t1ra as -

conclusões finaes. 

AD&lysemos assim os ditos itens: 

11 - Porque transcreve o acoord.lo, não interessa; 

21 • o 'Bank of :U,ndon attirma que o reclamante Jamais 
to i seu tunocionario. Esta attinDativa ,que ,nã2 -
contestamos, era desneoessar1a,sab14o que e nao
ter dito ou esori~o, Jea1a ao contrario; 

3g e 41 - Estes itens sao contraditadoa ~laa provas
dos autos, 1'7011/36 onde se veritica,oom e:x:hube
rancia extraordinaria, que o 'Bank ot London ab -
sorTeu o Britian Bank; 

6 a .. Neste 1t•, ' tal ta de um arsu-Dtio ... sério :para -
contestar o cons14erandum do accordao, o :patrono 
do :U,ndon, em recurso pouco usado,dis que dito -
accordão "constitue" um manitesto,grave e clamo
roso erro Judiciario•. 
Jsto,}Ositivamente,~rta numa desconsideraçãO 
a Egreg1a Camara, onde, temo a certeza ,asa•tam 
homens de conso1enc1a e illustraçlo ,bastante Plr& 
não inc 141rem no pretend14o erro ao existente na 
imaginação de quea se arvóra • Ju1z dos Juizes; 

61 • Não ba que contestar; 

'71 • Allude aos cona:14eranda 4, 6 e 6 do acoordão!pa
ra concluir:- a) - a não e:xistenoia,na tisca ia& 
çio banoar1a,que o British BaDk tenha mocli:tioa -
ção estructural; b) - que o Anglo louth American 
~ adquiriu o controlt das &OQÕes do Britiha -
Bank; e o) - a 11qu14açao voluntaria do Britiah
Bank, delibencla • 13 clt Agosto de l936,Dào toi 
coaúnicada á Fiaoaliza~o Bancar1a, -como :preoeitw 
o art. 1'7 do Dec. 14'728,de 16 de Março de 192l.Es
ta conclusão se ~e, e:rteotivamente; 

e• - KaD:la . o :patrono do Bank ot ,Lonlon qUf se ooncl-&a 
•que o Brit 1laa 'Bank oontinúa a t\mccionar resglar
mente no Brasil ,devendo, por isso mesmo ,elle Bri
t1ha 13ank a não o dbargante, ser eonduna4o a ra 
a4m1tt1r o seu tuncoionario 10rventura d1s::pensa4o 
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s• justa cauta •. 
Desta conclusao, ante o que na Terdade oonba_cemos
"RISUJ( TENEATIS Jl8m ,. ; 

F\M I c E 

91 - Bealmente1 o :eanoo não oCIIIIIDUilioou a liquUW;ão, 
mas como diz o sr. Kinist:ro interino da Fazema, 
em 30 de Junho de 1~37, OOIIIDUilioou a:penaa a "!:r 
solu!ig• em ass•blea geral dos seus acoionistas, 
reun os em Lomres, de dissolver a sociedade e 
~iquidar as suas 01'8rtc;õea.• E, communioar .a re
solução de liqu14ar, e preciso convir, Dio e oCJD
municar a liquidação; 

101 -o .])&trono do ~, tsclareoeDdo que a tiaoalisa
çao Bancaria nao esta a .cargo do 1Janoo do BrasU, 
esclarece que ella esta attecta a Directoria de 
Bendas Internas, COIDO estabelece ,o Decreto 24.036, 
de 26/Y~4. Esta atfirmativa esta em evidente oon
tradiçao oan o que se encontra no it• 91 t 8l!l que 
o embargante estranha •que o aooordão se :runa.ou no 
ottioi9 das BeDdas lDternaal a ~lhas 251 a 254:. 
:B se e lerdade que a :risca 1saçao BaDoar1a esta 
drecta Director:la de Rendas Internas (Deo.rete
rido), :porque não se R.sear o accord.ão naquella 
D!rt.o~orta ', a unioa OOJill)etente para dar a intor-
•c;ao; . 

111• o :Bank ot Lon4on insiste 8f dizer "que existe um -
processo resular relativo a liquidação do Britiba 
:Bank e, desse processo, constam,desde setcbro e 
outubrO do anno passado, a acta de l~uidação e a 
procuração, •t• "Jlas, :par' esclarecer, repet!Jnos 
que o que ··~ arch1va4;o e a aota da rw~·2 de 
se proceder a 11qu14acao e ~' oomo a . o BaQ 
co, a acta de liquida~o. Aliaa, este doc~mo,a 
ns. 35, :to i apr!sentãdo :pelo reclamante Francis
co de Paula Reimão HelJmeister,no processo •••••• 
17 .Oll/361 constando de um exemplar do "D1ar1o ot
ticial•, de são Paulo;)( de 7 de Bov•bro de 1936; 

131 e 141 - Bates ~iteDS não interessam, pois, como se J)Odent 
ver, e •teria que 1 pelas provas dos autos, não 
vale a pena discutu-; 

161- Dizemo que o acoordão se ço1a em noticia de Jo~: 
Dal, o }8trono do Bank ot LoD4on conclue que laao 
é •uma novidade s811l :par no ap.o inteiro• • Jsque
c~u-se, po:rwm, que o Jomal. e o •OFFIOIAL• dos in
S\ezes e, x-ra elles, t• o mesmo valo; que,J)&ra -
nos t o DOsso •niario ott1o1al. • Aaaill e o proprio 
patrono doa inglezes 4o Bank ot London qu.a achin
oalba o orgão ottioial dos brijanicos. Continuan -
do p a iDda insiste • se retere a acta de 11qu14ac;ão. 
:Bs,a, como cODSta das~informações otticiaes,niO -
exis'!J._ O que existe e a aota da resolugji de li -
qu14ayao; 

1a•- o que se vê, neste il• é o ad:vogaclo do Bank o~ -
ID.n4on, por deol.arac;oes suas, deseJar ;urovar que 
o jornal que noticiOu a abaGrJl9ão não e ott1c1alo 
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... • .c-# Isto, ev1dente~~ente, nao e o que nos .L~U.O o 
ott1c1o d9 :Banco do :Sraau, em 9.ue decl&J"! Q.'J8 
o Jomal e :para uso o:ttioü.J.. Tao :pouoo nao e o 
que se lê no pro:prio jorDal. O advoga.do,recoDhe
oqo a 1nutU1dade do seu es:ro~o, s• omraa 
razoes, se qetem analys&Ddo lex:l.o•Miàe a ll&].a -
vra "absorçao• e attir.ma ser ella desoonhec~ na 
11nguag• teohnica Juri41oa. Kas, o meBilo advoga
do • outl"C!B itens, a .. prega com s1gn1:t'1ca4o de 
in(t>TJ)Oraç&o; 

... . 
1'11 • Da leitura deste 1t• o que se ve e a a.Uinlla"iva 

que -os estabelec:lmenp do Brit1sh ·~ Dão exia 
t• •ia•, o que se nao contesta, porque, de :ra
eto o Bank or London inoor})Orou o Br1t1sh :Bank.
Ho lt. asa, ,o mesmo advogado conlue• que o 13r1\1sb 
Bank continúa a tuncoionar regula~ no Bras -
sU, devendo, por isso mesmo, elle British :Bank e 
mão o •bargante, ser oon1emnado a readllittir o -
seu t"Unccionario ::porventurt diSl8DSa4o sem JU!ta 
causa". Esta oontradiçao e s1gn1t1oati va e nao -
:precisa o()D11118J'l\ar1o. Aãcm1U~P-t ainda, o meso ad
vogado, que o London Bank Ja :pasou maia de ••••• 
5.000:000$000 e que o reclameate Francisco de Pa~ 
la Reimão llellmester t• a receber Rs.ti3:272$500, 

181 

19,20 e 211 -

e que não rtcebe :porque não quer. Esta allegação 
constitue •ra deagogia, • que o Banco quer ~
saltar a sua s~e~sMag.!, quando, dando -
mesquinha e tiT or r ano a, atg1a vem oho-
ramin&ar e dizer que •o bancario Beilllão t• a re
ceber Bs. 53:272$500• que não recebe :porque aio -
quer•. o !•~rgado ., ,e :preciso esclareoertr::o re 
oebeu e nao receberá os ossos que l.be at co
mo sobra do pm:tusrueli8110, porq11e lbe ass iate Oll 
tro direi "tio, mais sagrado, o direito da eatabi\i
dade f'Unc910na1, com suas conaequenciaa. Esta e a 
verdade nua. 1, em lesar de dizer que pagou Jta ••• 
5.000:00otOOO, l)OrQ.ue Dão esclarece o :Banco a 4it 
rerenc;a de :pagamento te i to a brasile iroa e iDPies• 
ODde a sua coras• :para revelar a desiiUaldacle t 

- -.nos verdadeira '• isu•Jmente, a allegac;lfl des-
te i"•· Ninguell igãora oo.o toraa e oo.o aao 'OS 
sub,ertugiqa e os meios de que se seniraa oa dQ 
1s bancos (:Sritish Bank e London :S&Dk) :para obter 
doa cliate s do :Primeiro, a transterenoia na OOQ 
tinuac;lo dos seus negoc ios pelo segundo, na conto~: 
midade das oar\as trocadas e que se acham nestea 
autos. A affirma t iva do advop.dO toca as raias do 
escandalo; 

O :Bank or 'London, DeStes itens, limita-se a insis
tir absurd81181lte na tecla de qu. nada t• a ver oa 
os :runoclonarios do ex-British Bank,por motivo do 
desap~reotmanto deste. Esta parte não oo~rta 
quaesquer considerac;Ões, em, vinude das provas em 
contrario, sobre as quaes Ja se manifestaram a.s e-
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gregiaa Camaras do COIISel.bo lfaoional. do ~~bo; 
221- Ia discussão do asBUil:pto da ex1stem1a da liquida

ção do Br1t1sh BaDk: p.ra o tilD de acarretar &.]len 
da estabilidade, malic1osaen1;e &:pl'OT61tando só a 
;parte que lhe interessa, o advopdo do London ay 
:primiu o :r1na1. do an. 92 do Dec. 54,c·ue ex:plica, 
clara~~~me, que se não deve cteDler :por 11Q.u14a -
ção a trana:rerencia de negoc1oa, etc.etco late ta
cto, cano se :percebe cl~.ate, teve intuito :pou
co sincero; 

231 - Insiste o Bank o:r Lomon em que o Br1t1ah Bank 
:roi liquidado e os seus :runcc1onariot, :por isso 
~amo, :perderam aestabU14adee COmo e verdacle,es
ta })rovooado e comprovado que não bouve 11quid.a<}ão 
e s1m transterenoia. o que diz o Bank ot London -
não :passa de demagqgia inutU, infantU, s• coa 
mentar1os, p&rque e r1d1cula; 

, 
241- O Bank ot London, :pelo seu :patrono, continua de

ses:perad-nte :pretendemo provar 018 Dão bouver 
1noor;poraol'o, nem fusão, n. absorpção .f_!l~ o que 
quer que tosse. B, desorientado, pela J.mllOSSibU1 
dada de des:razer as provas dos autos, contrarian
do a sua analyse lexioa, teita no itell lS! do tet. 
mo "absorpção•, em que aostrou não ser el e conha 
o ido na l1n@J.lagem teahnioo Jur14ioa, e aquecemo )J:. 
mesmo de sua a:rtinaativa, açrega o mesmo vocabu
lo "\bsorpção•, que antes re:pu41ou. A desoriema
çio e tlagrante J 

2&A a 271 - :lestes itps 1 repete a mesma aleivosia do it• -
17il isto e, a.iz que os bancarias perderam a esta
b idade 8ID :race da liquidação, ms, matreirallente 
não cita da mea.a lei a segunda ~rte, que não oou 
sidera •como liquidaqâ'o e extinçao de tiliaea,a -
genc1as e serv1~s bãncarios annexos, .~ a sllll -
:ples trans:rerenoia de propriedade do estabelecimeQ 
to"• B, :para fortalecer o seu embuste, o Banco de
tur:POu o pLrecer do Dre La mo de Camargo ,Oil1tt1D
do do seu teor &l)eD&s o trecho que lhe convinha.
Felizmmte, o Conselho, sabe, na liquidação Tol~ 
taria, a ind.emnisação, :por :perdas e damnoa, sera 
arbitrada em Juizo. A :penas na liquidação :por :ror
c;a maior ou po:ç im:possibUidade de continuação -
dos negocias, e cabivel a,inlemnisação do art. lg 
da Lei 62. Kas 1 esse não f) o caso do :British Bank. 
o •:pregado, OOlJ_ direito a estabU14a4~ sem tal
ta srave, nao :pOde ser af'astado do se ço, a •
nos que o eçrega.dor continue JBg&Dlo-lh8 os ven
cU.Dtos. 

28&- O •barsante insiste • nep.r a sua responsabUi
dade quanto aos :runcoionarios do ex-Br1 tish :e&Dk, 
e Julga que tal ticou :grovado, cCIIl os •bargoa que 
9ra contestamos. lias, e naturál a eboesaão, ella 
e pro:pria de quem, •a todo :panno", :procura con -
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trariar a evidencia doa ~actoa • obsc~er a vv-
dade. o inverso do que a:rtU.. o •be.rg ea1ia 
:provado t comprovado nos autos e, sob a .res nsabi
lidade ao Bank ot Lo~n, conseq~nte da encampa
ção do British :Bank, ja se J)ronunciarp as Camaras 
do .Bgregio Conselbo Nacional do Trabalbo. A att'1r
mat1va do embaegante não precisa de contestação. 

29A a 42A - l!Testes itens, o :patrono do »ank ot London ana
lysa o parecer da Procuradoria. Fu6:lmos ao coa -
•ntarüs doa seus di1eres :para..t nao 1nvad1D4o sea· 
ra alheia, deixar110s a J1t0pr1a ~· Natberoia a de· 
:t'esa das suas argumeDtaçoes, deixando-lbe,'"o·;ta
QiL. a op:portunidade de, mau uma vez, coa t pro
f'üíileza de oonhecimm,oe JurUUoos que lhe e 1>8~ 
11ar, rebater as investidas tendenoiosaa 4o Bank
o~ London, SflllPte 4vi40 EID aohincalbar OS DOSSOS
Tribun&e&e E1 ~o e so, de~endeDlo e rta:N'~o 
as suas brilnarmes arguJMiltaçõea, de pe e não ... , 
õefemencte ~-·me a_e euaa brilba.niea a.rpt
~es, h pe e não att1ng1das, :pelo• arremes -
aos ~.x:pressivos doa sp atacantes irá, cert&meQ 
te, da.D1o;lhes uma licçao de delicadeza,a.ar-lhes -
resposta a grosseira e 1nqual1t1oavel a~titud~ -
quando escreveram: •s1 cette Qbanaon vous embe!e,
nous allons la reco•eroer". da Leitura dos •bar
gos do Banlt ot London, rete:çentes ao :parecer da 41 
gna Procuradora, t1oou ea nos a Ul»reasão de que -
PARrURimrr KON'l'ES BIDICULUS KUS NA.Smr.rOR •• • 

43 e <&4A - Nada teJDOs a dizer • relação a estes ~tens, »<>r
tanto, no que se re:t'ere ao primeiro, ja dei'!BIIos 
resposta ,. itens anter1oret e, ao segundo, • que 
pese ao advogado do »anoo, e Ull& arma que Dão 1be 
serve, v1.IJ1o aplll&s, t razer Jlll)ior somma de argu -
Bentos a tavor do reclamante1ora oonlestaaie. 

46 e .. .,a - Encontr&.oa, nestes 11iens, uma argumellbçio talba, 
em qlje l)retende o :BaDk ot LondOn dar roupageDa no
vas as peças velh1ss:1maa, de!t 1l uidas do menor va
lor :para a :presàe causa. fio ~-os c~rehen
der como um velho advogado, elo ~ro da Capi-tal -
Federal, :pretema ~azar p.esar como dooUmlllt.oa no
"'Ia, :Par& ta recurso de 1nstano1a e'qper1or .~
ceres de jurisconult95 relativos a Ulla causa Já -
Julgada. Realmente, e estranho e aio podemos a1i1-
narhcoa esse passo • talso 1 dado pelo eximjc e 
hab isst.o ... causidioo. Descw.pam.d:-o, no eJâanto, 
;pela oboessao • que se enoontra, de querer, oc.o 
ag ~ftlc- 'De Q!lm, attir-.r, a todo transe, 
que o ()f on ••"' 0011 a razão, que os ex
eJÇregadoa do ex-:British :Bank dev• aatiatazer-ee 
~ " grande generosidade deste Banco, que lllee 
dá~.ia i.ndemnisação. Aftirmamoaa. aima, que o 
se o documento novo, a cert14ao a:presemada 
:P8 o Bank ~ Lomon, em resposta, a pedido do Br1-
t!s ~' a D1rector1a de ~s Internas, tabem 
nao !~~1J!!!eàO novo. lD.le Ja consta elo prooesao 
1'1.tr "• a 1"lso 2t'11 ....... , a resposta dada ea 30 
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de junho de 1937, ao Sr. Kinistro do Mbal~, 
;pelo Sre Kinis tro 1nter1Do da :razcda_~ Cl• nao 
existe OOIIII1Ull1cação da l1qu1dagi0 elo :Br1t1sh Bank 
ou, 'tãextuaJ•mte: 
•POR P!llq,UAN'ro, CONSTA APENAS NESTE KINISTERIO A 
CODU1ilCAÇlo DAQtT.IID 13A!l00 DA "Blf.LHt lll .AS
SJ003Lh GERAL DOS SEtE ACCIONIST t lDOO D 
LONDRBS t Im DISSOL1D A SOOIRDADE E LIQ.Um.A.R AS 
SUAS OP.ílW]OE • • 

• VIII -

O J'.ACTO PBINCIPAL 

o que interessa maia na :preseme questlo, :por•, .S 
saber•se qual o direito que assiste ao recl•ame, ora contes

tante, de ser trans:ter14o :para o Bank o:t London, com todos os 

direitos que lhe eraa 1Dherentes ao :Britiah :Bank. 

Dia argnJBCtos Dão precisaaos ac10z1r aos dos dirous

sos l)l'O:teridos na camara dOs Depllad.ca, aos do brilhante :parecer 

da Procuradcr:ta deste Conselho aos cons14eraula do aocordlo de 

10 de Agcrr'o de 1937, 4a -.g1a 3& caara, publicado no •Dia

rio Official• de 3 de setaDbro, além de outros accordlos da la. 

e 2a. c-.raa. 
la :treate l legislaçãO trabalhista slo inco~estes 

os direitos do recl81118Dte, de accordo coa a sua :petiçlo 1n1c1al, 

;para ser reintegrado no 13aDk o~ 1Dn4on, smcessor do :Bri tish 

Bank. 

B, esse direit.o, tamo maia sagradO e inviolavel se 

tona :porq• reat:rinlado Da nova Const1'&u19fo :red.eral de 10 

4e mvembro de 1937, • seu art. 137 • 1etra g, que diz: 

-nas aprazas de trabalho continuo, a JDUiança de })ro
:pr1ec1a4e não rescinde o contracto de trabalho,couer
vaDlo os -x>regados »ara ooa o novo ~pdar os di• 
rei tos que tinha em relação ao ant 1ao•. . 

• I X • 

Ell CONCLU~ 

-aa f!ace 4e Cl4-
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a ~oe do e:x;p~sto, quer nas oonteatac;Ses d~emliargos, 

quer na oontestac;lo ao aMexo oftereo:ldo })elo eabargante, : de 

e•ll&rar-se que o Conselho Pleno do Conselho Bac1onal do Tr&ba• 

• lho, cuJos aebros Ja se man1 testaram sobre o merito da causa nos 

diversca :processos que foram SJ.bmettidos ao seu ooDheoiJunto em 

camara simples, 

reJei'le os •bargos QlJl»>StGS pelo Bank ot Lon4on1 :para, 
oon:r.trman\o o aooordão de 11ae da 2ae camara, de-se:raiDãr 
seJa reintegrado o recla118D.te nos serTiços do :Bank o-r -
Iondon and South Allerioa Limitecl, suooesaor do Britiah 
'Bank ot South Amerioa Limited, de aooordo ooa o :parecer 
do sr. conselheiro Revisor, com os venoimctos, valSa• 
gene e mais direitos q,. gosava no Tbe Britta :BaDIR ot 
Bo13h AJDerioa Limi ted, reoebenlo, ta.JII)ell, os ordena.clos 
atrazadoe, durme o teJ!PO em que esteve afastado da a
atividade :pela sus~pao dOs seus venc1merltos mensaes. 
Assim decidindo, tera o Collelldo Conselho Nacional do 
Trabalho se :pronunciado ooa a ais extriota Justiça. 

I TA S P E R A T t1 R. 

/'~· )Z..,a<,.~~~ .. ,;.,. tfJI(A.~ •• ._ .. -'--

. -:;;::' . 
v 

• 
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ACÓRDÃO 

Proc. l7.0~~/3b 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ~ates nutos de recln
nnçÕo, ora eu !'bCureo d~ ~n"unrgos eu qu~ é ~rioF~.rgn.nte o The Bnnk 
of London Rnd South Arl~ricn L1Lli teci., e e eubnrga.do F,RAUCISCO ~E 
PÃULA REI~ao HELLUEIST~n: 

-BJ;WÓR·Q-
A 1\ .. I .,. 

A. Terceira CA.on.ra deste Coc.s~l.ao, pelo Aooràno ~e fls. 
265-26S, conhecendo .. dn reclrumçpo forr.lula.na pelo orn er.1D!;rgm~.o FRAN
CISCO DE PAULA REIIiAO HELU.·iEISTER, pelo r1oti vo de àeniasA.o de eupr_! 
gn.do do 'th:e Bri tish Bf'l.nk of South Apericn ]=ini ted, resolveu detérc!_ 
nar sun. te1qtegrngRo nos seryigoe do ~~-BA.nk of London end South 
Americn L1mi ted, con os vencinentos e vnntagens q:~e tinhA. no The 
Bri ti§h ~en)&, recebendo tnnbec os ordenndos ntrfl.zndos durf1nte o te,g 
po er.:J. que esteve nfnstn..do. 

, - A Ao acordào ~.n. Terceirfl. Cn.nnrfl. ofereceu o l!nnk of Lon-
2.Qll os enbflr:goã de fls. 271, cont~stn.dos pelo Er !b,.rge~o a f'ls. 365, 
levnntando este R prelir.1inP.r de nflo seren ad!1issiveis os referidos 
e,-.bP.rgos, po!: ff1ltn c'.le õocul?ento novo e porque n. nfl.tériD. de ~ireito 
articul~da nao tinha procedencin. · 

Isto posto: 
Prelir .. innrn~ 

ConeiõerRndo que, nt1 forma do § 4g do nrt. 4g do De
creto nQ 24.7S~ de 14 de julho de 1934, as decisÕes das Câmnrps 

· eao susoeijtiveie de embnrgos pPra o Consel!··o Pleno, desde que P.rt_1 
cu1em mR.teria de d1rt..,i to ou venhno ncoopan~-R.dos de docurlento novo; 

Qonsià.brando que, al!o dn longR nrticulada nntérin de 
direi to, o e ernbl'l.rgos de fls. 271 sao Rcocpnnhados de W!l docWJento 
nove, fls. 299; 

, ConsiderR.ndo que, articulada corlo se Rcha a longa ca-
taria de direito, ncollpa.nhadn à.e doCUL1ento novo, icpossivel seria, 
como preten~e o ecbargado, que, seu o exnue dêeee docwJento e da , ,. .. 
mater1a de direito, se pudesse deor~tnr n procedencin ou improceden 
cia doe embnrgos; 

Qonsiderando estRrem os emb;rgos enquRdrados na. Lei 
e na Jurisprudencia, por unanioidade de votos, desprezando n pre
limin~r, pa.sslt o ConsellJ.O a resolver 

De meritis 

Qonsi<i.erando que fi Terceira Cnmfl.ra. para r'.ecidir pela 
procedênc1R. dn !;8CltU!lRÇnO Õ.O ecbnrgEI.dO contr~. O el!iO~rgA.nte 1 funda
se nRs informaçoes_que lhe fornrn prtstn~as A fls. 251, e, por for
ça dessn.s informaçoes, deoln.ra: 

I) ~ Que a liqu~õação '!oluntnrin do Bri tish l}nqk niío foi conunice.
dn , Fiscaliz~.çao Bfl.ncRria., contorne o previst• no necreto nQ •••• 
1~.72S, de 16 de CRrço de 1921; 

II) - que não tendo procedência, no Brnsil, n. liquié!ação voluntá-



' III) - que o Bank of ~ondon sucedeu e absorve~ o ijri~ish ijan~ ficnn 
õo por isso rcsponsrvel por todos os seus negocies, entre os qu11.is 
figuram os oonproo1ssos e ns gflrn.ntin.s legFt.is A.OB enpreg,dos <lo 
Bri tish BMlki 

Qons6~ernndo, no entretanto, que, dennte do documento 
de fls. 299, orn ofereci~o pelo e~bflrg~nte ~ of London, coao de
ante dei!lll.is ~ocumentoe figur11ntee nos flUtos, e apurA.cl~: 

I) - Que o J2ri tish Bank, ec 4 de seterlbro de 1936 e 2 de outubro ~e 
1936, conforme na petiçÕes fichndns ~ob os ns._65.230 e 73.432 1 an
bA s ele 1936, ou i te Antes da reolanaçno e decisno da Terceira Cnmnrn, 
hFtvia cumprido o determinado no Dec. nQ 14.72S de 1921, dando entra 
õa na DiretoriA. de Rendas Internas dos docuuentos legn.is, especiR1-
mente dA n.tn dn 11quiàA.ÇRO e o arquivnmento dA. procuração dos 1iqu1 
àRntes oonst1tu1dos procurndores no Brasil; 

.. 

II) - que a pnrti2ipação e arquivamento das A.tas, e mais pnpeia refst 
rentes a liquigaçao do Bri tish Bank diretRI.lente a Direto~ia. de Ren
das Inter!}ae, e rigorosamente 1t3ga1, porquanto, nn forma. da. letra g 
do A.rt. 96 do Decreto n2 24 .036 1 de 24_de oar~o de 19~4, cab! à nly 
dida Diretoria o serviço de fisca.11snçao bancaria, a1eo de nEto mais 
existir a InspetoriR de Bnncos referidA. no Decreto nQ 14.72S de 1921; 

III) - que provado ter o B,ri tish Bank cugprido o de terr!linado no De
creto nQ 14.:.72S de 1~21, pela. pnrtic!paçao e Rrquivaoento dos atos 
da 11qu1daça.o vol~ntnria na x;e~.rtlçao e er.1 t~mpo coupetente no Br,!l 
sil, ipso facto, e for~ de duvida a insu·osistencia dos m2ti vos pe -
los quais n Terceira Cnmnrn julgou procedente a rec1aonçao; 

Çonsid~rando que no processo não há prova de ser o 
Bank Q{~~ sucessor do Rtivo e do passivo do Britisb BBnk; 

Çoneid~ramiQ. que, eobor~ o ,Be.nk of ;r.ondon s~ja um dos 
maiores acionistA.s do Bri tish BlUlk, nao e, ~ntret11.nto, o unico '1·
cionista corno pretendem.t pois, segundo n pr6pr:ta atn dn asse~b1ea. 
ou e resolveu a. liqu1rnçRo vo1unt~ria do Rl"i tish B,!lnk,, cele"orndn em 
L~ndres, no din 13 de ngosto de 1936, consta.t pelo menos, A exis -
tencia. de sete outros acionistas (ver certiõao de fls. 149-151); 

, 
Ç,Qnsiderando P.1ec disso, cono esclrr~ce o i tem H C\ o 

documento de fls. 253, ei!l nn.tn pos ... erior n. ll.SSemb1en, quando o Bnnk 
o f _London, 1Ulquir1né'.o ações, Pl}seou n ser o rnnior ncion!sta, n~~.o 
comprou nem se tornou propr1etn.r1o da totRli~RCle das açoes, por is
so que, Rcrescentn o refHrido nocumento, outros A.c1on1stA.s Rinnn e
~1stem; 

_ Q.ons1derendo que, qun.nto n rt1egRda. fusão ou incoroor!!. 
ÇElO do· Britieh Ban~ ao ªank o! ~ondon, provA.s posit~vn.s existec de
monstrando a sua nao realieaçao, conforme Fl.s certinoes de fls. 133, 
148 a 152, 299 e outras; 

gonsinerando que, nq tocRnte a. uma publicação feita 
em Londres, eu 23 de Julho de 1936, fls. 238, onde se diziR que o 
Bri t~Qb BR.nk s~ria sucedido e:. a·oaorvido palo · lJJ!!lk of LondQn, ne -
nh~m valor JurÍdico pode ser C:.a.do R semelhante pu"olicaçao, porque, 
alec de, ao·ore o f r. to, noln tt:r e1,1o resolvido pelo a nc1on1stn.a ,na. , , , 
propria f'ta. dn. nssecblea ren.lizndR posteriorLlen~e, isto e, ei!l 13 de 
f.'lgosto de 1936, tn.ubem em Londr~s, fls. 149 v, e expressnoente de-



cln.r~ta. que o Bri tish Bnnk entrou en liquidnçiio e nno 
ou absorvido por outro Bnnco; 

Qonsidernndo qu~, nos cnsos de,fu~ão ou incorpornÇno 
~e ~uns ou cais sociedades anonimn.s eo uua ao, e preciso que cadn 
uma delas, pela sua nssenblén ge~l de acionistas, delibere as res-- , 
p~ctivPs condiçoes, e, oonsequentenente, na espeqie, parn n absor -
çno <!g Uri ti.sh Bnnk pelo Bnnk of x,.onnon er~t nis~er R provA. da Fl.uto
risaçno nos Rcionistns de~sns duas sociednües, cuito especiA.lmente 
do J:\ank of l.,ondon, pois, este, pela absorçn.o, serin. obrign.do a nssY, 
mir responsabilidAdes que decandnvam de P.Oderes especiais e expres
sos dos fl.cioniste.s em A.ssembléa gernl prévianente convocadA.; 

~onsidernndo que nÃo constando na Pta dA. assembléa dn 
liqui~açno do Britisb Bnnk, fls. 14g n 15g, ter ficago a cargo dg 
Bank of London qunlquer ~espon~abili~~de, ou, como ja foi dito, nno 
existindo qufüquer referenciA. de ser este BB.llcO sucessor daquele, 
não é lÍcito considerar o Britieh Ba~· predecessor do Bniji of ~ondon 
para os fins das responsabilidF des ela decorrentes; 

Qonsidernndo que, segundo os documentos constantes 
dos au~os, especialmente n ata da liquidação voluntária, fls. l~S a 
15S, nao existe entre o Uank of ~qgon e o BritishJ3an§ a rel~çao 
entre o adquirente e predecessor do direito, isto e, a sucessfàO JJ.l
rÍdica, fn!o só verificado no caso de nort~ do predecessor ou ai~da 
na aquisiçao do ativo e passivo de U@ estnoeleoimento, sec soluçao 
de continuidade de sua vida jurÍdica e sec quebra do vinculo social, 
especialmente nos casos de fusão de duns ou me.is sociedades; 

~n~iderando que não havendo prova de ter o British_ 
~sido absorvido, enc~pado ou sucedido pelo aank of lpndo~, nno 
se pode responsnbilisar este pelos atos prP.ticados ~elos liquidan -
tes daquele; 

Qonsiderando que o oritish Bank, ecbora ec liquidação 
amigavel, tem e continua a ter sua per·sonnliclRde jurÍdica; 

Qong1dernndo que a conden~ção do Bank of London em 
rendmi ti r que c não foi seu ernp,.. egP.do, nao pode pr evnlecer; 

Q.oqsidernndo que '} reclR.mnç~.o do ... embRrgRdo contra 
quem nuncn foi seu empregfldor, e fP.to de relevnncia., pois, cor:t"en
do o processo contrfl. o BA.nlt of London, QRO se guvindo OF3 liqui~an
tes do British Bank, chegou-se n eituaçno de imo hn.ver prova do tec 
r.-o de seT'viço do er.1onr;gndo, fA.to sobre o qunl rmda podin provPr o -
~.rmk of London, por nno ser o ecp!:t:gndor e suA de f e za te:r ficado 
nJstritn ao caso da pseuda sucessao; 

Çonsidernndo, portanto• que nn hipÓtese de ter o em
bf'lrgA.él.o o tenpo 2e serviço Assegur,torio da estnbil10ade e, pelo m9. 
~iVO dR 11quidflÇRO e feohncento qo ijriti~h annk, qunlquer direito 
lhe nesistir en face do disposto no dec. nQ 54, de 12 de set~mbro de 
193~, ou de Lei na 62, de 5 de Junho de 1935, sua reclnm~ão deve
ria ter sido con~ra os liqui&~tnrios do British Bnnk e nao contra o 
~R.nk of London; 

· Cons~de ~ ·qndo que o ~nnJ& of London:, _etioo!:a sendo ácio
nista do ~ritlâh ~k, sociednde orn ec liquic~çRo, nao r~sponde pe
los A.toa prftticadoa peloa 11qu1Cnntes, sun responsab111cl.Réte não pas
sa dn quota do capitnl reprdsentndo pelas açõ~a de que é possuidor; 

Qonsiderando que o fnto do b~ of ~ondoq, ser acio -



Considerando, finRlmente, o cois que dos autos cons
ta, especialmente a precnria. provn que se quiz fEtzer corl cheques, 
circulares e folhetos, couo bec opinou a Procuradoria. n fls. 205; 

R E S O L V E 111 os ueu·oros do ConselLo Nacional do 
Tr~bRlho, reunidos em sessao plena, por aaior;a ge votos, recebe~ 
os e11ioargos de fls. 271 pnra, !;eforr.mndo o Acordao de fls. 265 .. 2bg, 
julgnr 1mproc.ec1ente A. rE:lclnoaça.o contrn o embttrgnnte 'r,he ªank of 
London and &Quth Americn Himited. 

Rio de Janeiro, 2S dE:l o.bril de 193g. 

a) Frnncisco ~nrbozn de Rezende 

a) Gunlter José Ferreira 

Fui presente, a) J. Leonel de Rezende Alvic 

Presidente 

Relator 

ProcurAdor 
Gernl 

Publicado no DiariQ.....Qfigif'l ec 10 de Junho de 123g 

VISTO 
Rio, 15,~/3S 
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aec. ein 10/6/íll>S. 
... 

I.NF_OHliA~A.Q-

1!11 

APreciando a reclamaçao que or :. ~1nou o pre. nte 

processo, a mgregta se ~da C! mt r· a.o conselho Nacional elo 
... 

Trabalho, em sessao de 8 de Novembro do EJno PlJ.SSli<l.O, resolveu 

JUlga.- P c te P' rn o !ll11 r : .· r r n te · ·· çao 
do tunc1onnr.10. Theoc.r1to Teixeira l . Mlrnnaa nos serv · , do 

"The Bank ar. Lanuon · n< south . r • ca, l t .I ", ue con..ronn1-

liaU.e com os pr'f ce1tos 1 · 1s cont1d.as no art. 1.5 do Decreto 

n~ .• • 615, de 9 de Julho de 1934, tendo direito à perce~ão 
... 

lntegraJ a.o.s vencimentos nao i t-o s aesde quando demitido. 
N 

1 T(l o se contorman.do com esse 11Jlgado, o referido 

u, no ... do · 4~ ao art. 4~ ao e ~: P;lto · row o 

pelo ::>ecret.o n~ • . .., . 784, 

selhO Pleno, o~erecen'o 

e 1r.~ 4, recorre ao mesmo para o con-
N 

rnzoe v ue embargos de fls. 88 usqu~ 

112, Lientro a pr.uza le :a.l. 

consoante ,>rr~e l )tu t esta Secretaria, por of_! 

G1o cuja copia se ve · !~. 115, ·. cultou vls y· do presente 

processo ao sr. Theocr1to Telxe1r~ de M1ranaa, afl.m de que 

o!erecesse contestação aos rete ·· , os emaurgps, o que óra !az, 

mr 1ntermed1o do S1nd1cúto Jl,. • le1ro Lie Banca.rj os, no docu

mento a.e t1 • ll8 e ser 6ntes. 
... 

Hlvenclo o conselho Nacional do Tr'lbalho, em ses a.o 
plena de 28 ue Abril p.findo, se 1·onunc1ac1o sobre os embar

gos o tere c idos pe o 3allk o f LOndon ana South .Ame rica L1m1 ted 

à identica resoluçuo aa Terceira Clmnra deste conselho, pro

·er1da nos autos do processo nY 17.011/36, rererente à recla-
... ... 

maçao de Francisco de Paula te1mao Hellme1ster, junto este 

pro~esso, p~ra mo1ores esclareclnentos, uma copia deVidanente 

autenticada do respectivo acóruão. 
... 

·- tnndo estes autos em cond1<;oes de serem subme-
._ 

t1Jos à aprecla.çao a.us au tor.tda.c1es superiOres, tronsn1 to-os 



• 

ao sr . D1retor desta secção , paro os devidos !lns. 

Retardado , por acunulo ~e serviço u m 

~~=!.~l::'!o 



O 5 ,_NTOs 

)~y ADVOGADO ~-s-0 
RUA DO OUV!DOR,IS0•8! 

lb:mo . sr. Preslden te do Conselho Nacional do '.L'rabalho: 

Processo n. 3 . 912 de 1937. 

O BANK OP LONDON AND SOUTH ~RICA LIMITED requ6r se 

digne V. n. ordenar se Junte ao pro cesso n. 3. 912 de 195'1 em 

que 6 reclamante ·~OCRITO TKTX$TRA ~ MIRANDA a inclusa certidão 

do acoordam proter ide pelo Tribunal 4a Jppellaqáo de • Paulo, oo~

tirmativo da sentenqa do Juiz da Comarca de Santos -- sentenqa e 

aooor4am esses que concluem não ter o supplicante incorporado ou 

encampado THE BRITISH B.ANK OP SOU'lE JMERICA LIMITED .. 

A sentenqa contimada pelo mencionado aceordam J' consta 

do processo , constituindo o doc . n . 2 que instrue os embargos do 

supplicante . 

Nestes temos , 

pede deferimento . 



.Repu6lica dos &. U. do J1ruil 

Henrtque P au.o ~ F~nfM., BMcllalU om @dct9; 9-zr~ 

e .ro'ct~~ f!?JA.é'J.al, do ~" ,oi;:to do '~i.tilrf ~ sp cial áe 

~.fuA,a e ~~etlipl, nd/a (?"iéwfe t4 fl<M de Gtfiro.t <rWW 
t/Q ~a Jcj {.l]ArtHw fllzliilotJ ~o í!JAMII 





fia. 2 
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 

( 4,0 OFFICIO) 

CARTORIO FRONTIN 

·a nutlldadea,pag _mantoa ou preacripglo da dl
1 

vida.Aaal• r~co.nhecendo a sentença gu• houve 
pa •••nto,ponpart• do Britiab Bank,e eviden 
t• que o Julgado nla ultrapaaaou •• tin~•• 
do dlapoaltivo legal cl~ado.De•ala,a allega 
gla 4e que o procaaao co~r•u contra p rte ill 
I • g i t i •• ( C o d , d o P r o c • a r t • 2 3 O , n • I I ) , i·• p o r t 
11 v1rdadelra a~guigle de Aulllda,e,de vez 
que o proceaao 1 aulle ·~ anA'fl vel .uanda 
a parte ft~ llleglti•a por inc p cidade aba1 
luta eu r I tiva,-la •• ecie,o aggrav do al
I g•,cq1 bana funda antoa,qq n o e iate 1-
dentid de entr a peaaoa do reu • aquella 
tra que• lei ooncede a •~ç~o.ae, pondera -

!Joio Montelr.Q,aaal• 0010 ao • I gltl•o o prJ 
ceaao que aorr!u perante o ~ulz eoltttente, •••i• ta•~•• •• v le o fei •ovido entre l 
tlg ntea leeiti• ••nte partea n relag o de 
d ito litigioaa f. FOIIIIO Civii,Val.21 •• 
67,nota 5.~••• a aonf r id d , ovad a 1at1 
ria eonti•• na d•f•••·• verific ndo·•• que -
dil ateri _ •• enqu dra no aeau pto que po
dert, aer apreci.do pela j~iz encarreg do ~ 
diaolplinar a •xecuglo . ~o JUI.gado,forgoao 1 
c o n o I u I r '• I a . p ~o d e n c i a d o a b r g o a • C u ltae, 
coao de . ~ir.ei o.Raaalv 1 a antr lio ·•a 001 
erva•".S o.P.aulo,-7 d• jvnbo • 193 .-A •. Ce•r 

lhitakar,P.L••• da 'il,a,r•t tor ~eaign ~o. 
Ar ando ' F irbanka,vencido;repellia a ~rell1] 
nar d• inco1pelencia a junt de Coneilia; o; 
no ••rito dava provl••nto p ra • ndar aeguir 
a 11 cuglo,noa t ~•o• d diciale da ••••• .a 
ta.-A.fer arJ,aco•,an~ei,no 11rito,o Snr. ljf 
viro.Parece-le,entretanto,que •• deveria an1 
lar o proceaao dada a incompetencla,a 11u nr. 
• nifeata,da junta de Conciliaçlo.Para deci
dir como decidiu,a Junta reaolveu ter havld, 
fualo da •London• co• o •aritiab• o que lhe , 
excedia a alçada e 1 1anoa exato.IDo •• jra-

1 tava de ••r• queatao entre ••pregado 1 11pr~ 
gador.O agr vante nlo era 11pregado do •Lon1 

l don• • a acçlo nfto foi levantada contra o • 
Brltiah·.--ada mala •• continha 11 dito acc r-



, ;, 
accordl•,do que da fe.-Certifica 1ala,em br1 
ve relatorio,que conata doa autoa a fia. 92, 

certldao da intl•açlo do Dr. Pr.ocurador 6! 
ral,em data de 4 de Agoato de 1938.-Certlfl· 
ca final1tnte qut o aocordlo retro tranacrlp 
to,paaaou 11 julgado.Sio Paulo,aoa onze de ! 
goato de •11 novecentos • trinta a oito.Eu, 
Alber.tlno 111 que ·o aubacrevo~-Eatava1 doia 
ailoa daa taaaa judioiaia do Estado de Slo . , 
Paulo 1 u1 aelo federal de eduoaçao • aaude, 
no valor total de aelacent a reit,inutiliaa
doa ptlo carl•bo de 11ncionado Eacrlvlo,na -
data de 11/8/138.-lota de Elolu•entoa.-Reco• 

4 nhego a flr•• libertino Lima.Rio,l9 de Agos
to dt 1938.-Em teate1unho-JainÍI publico)-da 
verdade-Antonio Carloa Penaflei.-Eatava• u1a • eat11pllha federal de dnla 1il reia • u1 111 
dl tducaç~o •• Údt,lnutlliaadoa pelo carl•
bo dtate Tabel i o na dat1 19 de 8 de 1938.
Q docHiento '' da llografado naa •u a lau-

A A ldaa de ~u a folhaa de papef do lmpeato do 3e 
lo do Eatado dt S'o Pavlo,dlgo,do l1poato de 

A Selo do Theaouro do Eetado de Slo Paulo,de-
Ull reia cada u•a,nu•eradaa,a 11-11 551.701-
Fia. 19,• a 21-11 551.702-Fia. 29.-~ o que
registrei na d t aencionada.Eu,Aurallano AJ 
gueto Figutlra,aub-oflclal O· taerevi.-EU,of
flclal 4ou fÍ,aubaatYo 1 aaalgno.-ReRri~u• -
Paulo de Ftontln.-, ,o ~u• conata 4o Realatro 
••neionado,ao qual 11 reporto,• a pedldo,m&J 
dei paasar a preaente Certldlo,naata Cidade 
do Rio de Janeiro,Capital Federal da Republ! 
ca doa atado• URI~oa do Braail,aoa 24 •taa 
do 111 de Agoato do aao dt 1938.-Eo,~ 

/~~.._ . rft . u ~"T~ 
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M, T, I, C.- CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

Proc. 3912/37-

-PAR 

~ 

~heocrito Teixeir~ 
randa. 

C.l!iH-

o caso está decidido na r6tma do despacho do Sr. Minis

tro, junto por copia. 

opino se dê a este recurso decisão identica • 

.J:do de Janeiro, 8 de Fevereiro de 1939. 



M. T. 1. C,- GABINETE 00 MINISTRO 

'iZ. ~~. ol4jb 
DESPACHO-

Beformo, em ]arte, a decisão do C.N .T. para o efeitod de 

condenar a massa em liquidaqi' o do -.rb.~ British Bank: of South 

America, Limited" a mdenizar o reclamante da importância a 
.... 

que êle raz J~s na forma do art. 4g da lei 62 e de acôrdo com -
o seu tempo de serviço efetivo, tendo em vista os fundamentos 

do parecer do a.J. 
... ... 

Embora a reclamaçao nao tenha sido feita contra o "British 

Bank" , 3ste é o devedor da indepização e, no processo perante a 

justiça do trabalh , não ha como deixar de, desde logo, impor a 

condenação, como bem esclarece o a.J. i de notar-se, ainda, 

que o pagamento da indenização prevista ma lei 62 é devido ~elo 

~itiSh" e não pode ser considt.rado uma liberali~ade de sua par 

te, como ]retende, o Já ter pago alguns de seus ex-empregados 

nesta base . 

Não ficou provado ser o ":Bank of London", contra o qual se 

dirigiu a redlamação inicial, suces~or do átivo e do passivo do 

"British Bank", cuja liquidação voluntária se prõoede regularttlen 

te . 

o fato de ter o "Bé.nk af L:~ndon" adquirido · qusi totalida-- .. ' ..., de das açoes do "British Bank " nao pode levar a conclusao de ter 
~ . 

havido a incorporaçao do segundo pelo primeiro. Sao distintas 

as persobalidades jur!dioas de ambos e não é possível reponsabi

lizâr o "Bank of London" :pelos átos do "British". Nas sociedades 

anônimas, é ponto pao!fioo, não se confUnde a personalidade da 

sociedade com a dos acionistas • 
... 

Nao vale o argumento de ter sido dado ao "Ba~ o.,. London" 

continuar com os clientes do "British" . Entra aí o fator con

fiança dos ex-comitentes dê t te, oue tanto Pod.iam passar a operar 
com 

com o "London" como qualquer outro estabelecimento banattrio. 



E se escolhida fosse es ~ a segunda alternativa, não haveria como 

-se responsabilizar o banco, ao qual foss~m atribuidas as operaçoes 

pelas obrigações do •Brit1sn" que se liquidou. 

~ )..9, de J"aneiro de l.939 . 

a) •aldemar Falcão . 

' 

' 

' 

' 

' 
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11111m11D DO liAIAUIO, 
IIDUIIIIA E COIIIIEICIO 

CONSELHO NACIONAL DO 

I 

Proc, 3 ,9l 2/37 ~ 

A7/é ACCO ·RDÃO 

19_~i ......... . 

VISTOS E RELATADOS os autos do presente processo ern que slo 

partes: The Bank of London and Soutll America Limited , como embar

gante , e o banc&rio Theocrito Teixeira de Miranda, como embargado & 

CONSIDE~WIDO que a Segunda Clmara, pelos fundamentos do Ac6r 

dlo de 8 de Novembro de 1937 ( publicado no Diario Oficial em 15 

de Margo de 1938} , julgou procedente o pedido de r eintegraçA.o do 

referido bancúio nos serviçso do "Barlt of London" 1 • 

-

CONSIDERANDO que a essa d ecislo f oram opostos embargos pelo 

Banco - ns , 87 , mas , de acardo com o despacho do Exmo, dr , Minis

tro do Trabalho , em caso identico , cabe apenas ao embargado o di

reito de perceber uma indenizaçAo couaeapondente ao tempo de ser

viço prestado ao 11Bri tish Ba:lk of South Amet:ba Lilli ted 11 , nos termos 

da Lei 62 , de 1935 , a1~ , 4• ; 

RESOLVE o Conselho Nacional do Trabalho , em s essl.o plena , r e

ceber, em parte , os embargos , para , reformando a decisA.o da CAmara, 

reconhecer ào embargado o direito de ser indenizado na baae da Le i 

62 , t endo em vista o r efer ido despacho ministerial , lublicado no 

Dirio Oficial de 4 de Fever eiro de corrente lno , 

lle Janeiro , ·) de !.larço de 1939 , 

~~~~===:~: ~esidente 
:=:. 

Fui present e , 

2ela.tor 
... ~c..- ~ ... 



M. T. I, C. - CONSELHO NACIONAL 00 TAASALHO 

CN/IISC 
l-1.11&/!D-!.912/37 7 de Junho de 1939 

snr. Teocri to teixe1ra de Miran<1a 

A/C do S1n4ic,to Brasileiro dos Banc4r1oa 

AYen1da R1o Branco n• 133-4~a. 

ru,o ge Jane1ro 

De orc1011 <lo snr. Presidente, levo ao vosso conheciraento, que 

o conselho Nacional do !rabalho, aprec18Dc10 os •bBrSPs que 1Dter

puzestes 4 resolução da Se1UD4a camara do oona~lho Nacional do Tra

balhO, proter1da no processo '!ftl que rec1ua1s contra o "Bank of .. 
Lonelon anel soutb Aaer1ca L111ite4", reunido em seasao plena ele 20 

de uarço prdX1110 passado, resolveu receber, em paa·te, os ditos em

bargos, para vos reconhecer o direi to 4 1n4enizac;io prenata na le1 

"• 82, de 19!5. -eomun1co-vos, outroas1a, ue a reaoluçao em apreço foi publ1-

~ cada no "Di4r1o Ot1c1al" de 9 de alo t1ndo • 
• Atenciosas aaudaçoea 

--~1--~ ------~-- ---
(Oswaldo Soares) 

Diretor Geral ela Secretaria 



M. T, I, C, - CONSELHO NACIONAL CO TRABALHO 

alf/ffJC 
. l-l.lll/s-l.gl2/ffl 7 de Junho de 1939 

snr. D1retor do Bank ot London 

an<1 south Allerica L1ai ted 

R\ll 4a Altandep 

R1o ele Janeiro 

• 

Incluso vos reraeto, de orclea c10 snr. Presidente, ccSpia, .. 
dev1d81Dente autentlcada, do ac6rctao proterl dO pelo conselho 

Nacional do trat.lho, era aeaaão plena de 20 de Março prdnm .. 
passa40, no processo em q~ sao partes eab&rpnte e etaba.rpc1o, 

respectivamente, esse Banco e o •prep.do Te6cr1to Te1Xe1ra de 

M1ran4a. .. 
A tenc1osas aauGaQoea 

( Onal.do soares) 

D1retor Geral da Secretaria 

.. 
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JS/LC• 
O 

s'-NTOa,. 
~ 11 .. ).r ADVOGADO ~0 

RUA DO OUVIDOR,B0·8! 

Exmo. sr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho: 

Processo n. 3.912 de 1937. 

O ~ OF LONDON AND SOUTH AMERICA LIMITED, n~ ~~tos do 

processo n. 3. 912 de 1937, em que & reclamante THEOCRITO TEIXEIRA 

DE MIRANDA, cunpre o dever de informar que o reolamante Já recebeu 

dos 1iquidm.tes de THE .dRITISH JlANK OF SOUTH AMERICA LIMITED a in• 

demuiaaqão a que tinha direito {7:800JOOO), dando plena e geral qui

tação ao Banco empregador, como o prova o respectivo recioo, com a 

firma devidamente reconhecida, que ora se Junta. 

riestes termos, requer se digne v. Excia. mandar Juntar a 

presente e o documento que a instrue ao referido processo n. 3.912 
\. 

de 1937. 

. ... 



•• 
.. ' itlll. I 
·~r. ~ ...... 

' Ba.8:400tooo. 

RBCEBI do Tba Bri tiah BaDk or a outh Ame ri o a Limi ted, 

em liQ.Uidação, a quantia de B•.eootooo (BeiMentN mil 

N18), oorreapondente ao meu orctenado de um ~~~es, e maia 

a quatia de Ba. '1 :aootooo (Bete oontoa e oi tooentoa mil 

Nia) 1a4-n•açÃo a que tenho direi to noa termo• da 

Lei •o. 68 de 5 de Juaho de 1935, e, retiraDd.o-ae uaiJI 

pago e aatia:rttito, dw ao Tbe Britiah Bank or South 

- -Ame rica Limi ted, em liQ.Ulcla9&o, pleu e geral qui tavao. 
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M, T, I. C.-CONSEL.HO NACIONAL. 00 TRABAL.HO 

MA/MP. 

l-1.8~39-8.112/!7 9 de Agosto de 1939 

sr. Te6cr1to Teixeira de U1randa. 

A/C do Sindtc«to Brasileiro de Bancários 

Avenida Rio Branco no. 128 - 11• Andar. 

Rio de Janeiro 

comunico aer-vos-' concedida, nesta 

secretaria, pelo prazo de 10 dias, "Vista" do proce! 
I "" 6 so referente a rec1amaoao por v s formUlada contra o 

"Bank ot London and SOuth Amer1ca L1m1ted", ar1m de 

oue vos pronunciei s&bre os documentos oferecidos 

pelo reren do Banco, e constantes de n s. 184/815 do 

processo em anreço. 

Atenciosas saud&Qões 

Diretor GerAl Secretaria 



' 

Av. Rio Branco, 114 • 11.• • 1i.• 
Celaa Postei, 1646 - Tel, 41·1141 

RIO DE JANEIRO 

' \ 

EJ:mo. snr. )(inistro do rr&balho Industria e comercio. 

~ ~-7/.1 
Jlt, .J 7 

A..~~~~ 

TEOORITO TEWIRA DE KIBA.NDA, re
presentado pelo Sindioáto Brasileiro de 
:Banoário!J_a tingido como os demais em,preg! 
dos do "l:.l:iJS BRITIBH BANK OF SOUTE ~IOA 
LIMITED•, pela ~lioaç!o ao seu processo, 
por parte do Conselho Pleno do Conselho NA 

( 

cional do Trabalho, em Julgamento de 20 de 
YarQo de 1939 da Juris:prudencia creaãa :pe
la decislo do processo ~ 17.011 de ~ -
cisco de Paula Reim!o Hellmeister, em des
:pacho de v. ncia. de 19 de Janeiro de 1939, vem! dentro do prazo legal :para recurso,so-
lic tar a v. EXcia. se digne dispensar aten 
ç!o ao que passa a ex;pOr:- -

, 
N!o duvida o signa tario do espiri to de equ1C&de 

que sem,pre orienta a açlo de V. Excia. na pasta que dirige ,para 

felicidade dos trabalhadores do Brasil. E n!o p~e duvida, como 

nunca pOz, da b&. vontade de V. EXcia. em exam1nar os reclamos 

de Justiça que impelem o trabalhador a procurar junto ao lUnis

tério do Trabalho a reparaçlo aos seus direitos feridos. ,E,ho

Je, n!o p~e dÚvida que v. EXcia. examinará, mais uma vez, essa 

t!o longamente debatida quest&o do BRITISH BANK, çresentaãa,a

gora, sob aspectos inteiramente elucidativos aue exclarecer!o, 

em definitivo, o assunto, 

N!o obstante o acatamento a que :t'az JÚS qualquer 
, , 

deoislo emanada de V. EXcia. , n!o póde o reclamante se con:t'essar 

cantar.mado com a decislo referente ao processo 17.011, aoima re-



-se ! la. Secção, 
. ~ 

r Geral. 
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f'erido, em virtude de se basear a mesma em circunstancias que 

não oorre~ondem, em absoluto, á realidade dos tátos. 

contudo, nlo é ao julgamento de v. Exoia. que 

o reclamante vem qp&r oontestaçlo, ~ois, sente, int~ente,ba

ver v. Exoia. procurado :l'azer a devida justiça. 

N!o, :sxoelencial o signatário rende justiça ao 

Juiz, ~orém, n!o concorda, absolutamente, com os elementos de 

prova apresentados ~elo "BANK OF LONDON AND SOUTH AlLERIOA LIMITED" 

no sentido de convencer v. EXcia. de que o mesmo nlo era, ao tem

po Qa. llquidaç!o do BRITSH BANK, o seu único acionista., bem como, 

tambem, de que n!o encampou este ultimo. 

Tais documentos podem ter todas as caraoterist1-

oas de veracidáde por serem originádos de uma repartiçlo oficial, 

qual a Diretoria das Rendas Internas. 

Porém, atente bêm v. Excia., esses documentos,na 
" ~ q verdade, s!o falsos,pois foram obtidos a custa de uma legalidáde 

fi"audÁda: As declaraç8es constantes dos documentos em apreço s!o 

as que, realmente, se acllam registradas na. Diretoria das Rendas 

Intern&l.,las, porém, reproduzem af'irmaç8es inveridicas prestadas 

perante aquela Diretoria pelo BRITISH BANK com o intuito crimin,g 

so de sonegaç!o de impostos. Sim, :sxcelencia, o BRITISH BA.NK,con 

forme será, oportunamente, provado, mantinha, ha longo tempo, na 

rererida Diretoria, uma situaçlo inteiramente falsa, quando se f! 

zia constar como uma sociedade composta por um numero legal de 

ac-ionistas. 

ESTA :i A GRANDE MENTIP.A; é a falsa "legaliO&de" 

da qual se prevaleceu o BANK OF LONDON, e, contra a qual o reque

rente protesta e n!o se conforma, decididamente. A verdade,porém, 

e o que cêdo f'icará provado, é que o BRITISH BANOK, ha mui to tem

po, mantinha na Diretoria das Rendas Internas, uma sitliaç!o intei

ramente falsa x>ois o mesmo era uma sociedade formada, unicamente, 
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].}Or um só acionista, o ANC1LO SOUTH AllERICAN BANK LIMITED, e que 

essa irregularidade vinha sendo mantida, deliberadamente, duran-
. , 

te mais de um ano, isto e, ].}Or um prazo muito su];)erior aos seis 

mêses permitidos pela lei para a reorganizaç!o da sociedade em 

bases legais. 

E que, em virtude dessa irregularidade, n!o deve

ria b4ver. desà.e muito teqmo. no Brasil, nenhnw sociedade operas

do sob a denom:t pação BRITISH BANK OF SOUTH J\MJifRTCA LIMITliD, mas, 

sim. com o nome de ANGLO SOUTH AMERIOAN BANK LIMITED, seu acionis

ta único por um prazo muito superior a seis mêses, e, assim, o ve~ 

dadeiro res].}ànsavel ].}elo estabelecimento que funcionava no Brasil 

sob o nane indevido de THE BRITISH BANK OF SOUTH AllERIOA LnUTED. 
, 

E isso e o que os em].}regados do THE BRITISH BANK 

dentro de poucos dias, :provarlo :perante V. EXcia. , a].}resentando 
~ 

documentos que .não a prova 1rret'utavel das atirmaçlSes supra, isto 

é, ~.e.UE O BRITISH BANK N!O EBA SEN.lO O ANGLO SuUTH AKERIOAN BANK 

Lm. , cont'essadamente enc8Jill)&do ,Pelo BANK OF LONDON AND SOUTH AME

RIOA LTD. 

Esses documentos, devido á oarenoia de teJZ«)o, não 
, t , ].}ódem ser ap1·esen ados a v • .EXcelencia, neste processo, porem,se-

r!o apresentados, dentre em bréve, no processo ng 12,066 de AillANO 

LOPES e KA.RIO BRAGA, e, ao qual o SUplicante péde :permisslo para 

se reportar. 

E, como a finalidade deste recurso é pedir seja 

coneedida, ao requerente, a mesma decisão do referido processo 

12066 de AI.DANO LOPES e KA.RIO BBAGA, solicita, o signatário, a 

V. EXcia, , seja considerado o presente recurso como uma medida to -
mada dentro do devido :prazo, cuja :finalidade precípua é evitar 

que os direitos do reclamante caiam em presoriçto por motivo de 

ter deixado e~irar o :prazo legal de 60 dias sem qualquer manifes -



'• 

• 
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taçlo de ~rotesto em face do julgamento do Conselho Pleno do 
, 

Conselho Nacional do T.rabãlho. 

A:t'irmando, assim, em tempo, sua discordancia 

ao julgamento acima referido, e, assegurando a v. EXcia.que a 

document&çlo constante do processo nQ 

MARIO BRAGA l)rovará, definitivamente, as suas alegaçees, soli

cita a v. EXcia. a devida aceitaç!o deste recurso para o fim ,. 
de ser aplicado Ro mesmo, julgamento identico ao que fOr a~li-

oado ao processo nQ 12066 de AI~ANO LOPES e M4Rlo BRAGA • 

...lA c 

• 
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M. T. I. C.-CONSI!L.HO NACIONAL. 00 TRABAL.HO 

Proc. 3.912/37 

/DE· 

Theocrito 9eixeira de Miranda reclama contra sua 
demissão do "The British Bank of South America. 

PARECER 

Pelo documento de fls. 165, que é anterior a o a cordão 

de fls. 161, o interessado recebeu a importancia da indenização 

e deu quitaçio ao Banco. 

Como foi o Banco quem juntou o documento nos autos, 

requeiro que o interessado Theocrito Teixeira de Miranda seja ou

vido sobre o documento de fls. 165. 

Rio de Janeiro 1 11 de Setembro de 1939 , 

/.) / $ ~ 
/ 

'-L'< . ~u n 4 

c 
Procuradoreral Z:: 
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M. T. 1. C.- CONSELHO NACIONAL CO TRABALHO 

Cff/liT 

1-1. 995 1 39 ---- P ·' .912;,7 11 de outubro de 1~9 

Sr. 
Teocrito Teixeira de .iranda , 
A/C do Sindicato Brasileiro doa Banoarioa 
Avenida Ri~ Branco,ll4- 11• andar 
RIO DE JA1~~IRO 

Na forma da promoqão da Procuradoria Geral 
A , 

deste Conaelho,~e.unioo,de ordea do Sr. P.Peaidente,aer•voa-a 

taoultada,nesta S.cretaria,pelo prazo de 10 diaa,•Tiata• do 

processo em que reclaB&ia contra o Britiah Bank ot South Aa.

rioa Li.!ted~t~ de apresentardes eselarecimentos a respeito 

do documento constante a folhas 165 do mencioD&do proceaso. 

!tenciosaa ~audações 

~~ 

>irector Geral da Sec 
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M, T, I, C, - .J, T.- CONSEL.HO NACIONAl. 00 Tl'tAiiiAI.HO 

DEP ARTJJIBIIl'O DB JUSTIÇA DO TRABALHO 

8~. ~oor1to Teixeira 4e K1r&Dia. 
j/C 4o S1n41aato Braa1le1ro doa Banoárioa. 
AY• lUo Branco, .114 - llA • \-2• ~r••· 
.N.ESQ... 

~~~ 
J 

Re1te~an4o oa t«ra~a de 6ffo1o n• 1 5'0/,9, co.u

n1oo aer-w•a-4 Gonoedl&a na Seo9ã• •• D1aaÍ4tea lD41Y14ua1a, 4ea

ta D1y1aio, pelo praao de l0(4ez) 41aa, a contar da data 4o reoe

b1ftento deate, •ytata• do proaeaso h• 3 912/37, ~•terente à reol! 

maqão ~~ vóa toraula4a contra o Br1t1ah Bank ot South ~r1oa L1 
~ted, at1a de apreaenta~4•• eaclarec1mentoa a reape1to do 4oou

aento constante a tla. 1'5 4o reter14o prodeaao. 

laud.aQÕea. 

a) O 

Oswaldo Boarea 

D1re•or 4a D1 ytaã o 4 • Proeeaao. 





SINDICATO 
- D08-

AV. RIO BRANCO, 114•11.0 

Ealwa Pottal, 1646 - Tel. 41•7147 
RIO DE JANEIRO 

Exmo. Sr. Dr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho. 

iaEOCRITO TEllEIRA DE MIRANDA, nos autos do processo 

O.N.~.Z.918/Z7, em que é parte como Beolemante, ettendecdo ao 

o.t.tioio S.D.I.Z09/4l desse Conselho, re.oebido em 20 deste mez, 

vem dizer a v. Exa., relativamente ao documento de tl,l65 dos 

referidos autos, o seguinte: 

DeclarAndo-se ~he Brittsh Bank ol So11th Americ8 Ld. 

em liquidação, enviou para a maioria de seus tunooionar ice e 

entre elles o Reclamante, em lZ de Outubro de 1~5:6, urna certa 

dg theor seguinte: 

"Amigo e Senhor, • . , 
~ Devido a oirountanoi8 de ter en-
t r8d o em liquidacão The J:Sr i tisb. J;;anlt ot 
South Amar 1o8 Ld., vemo-nos na cont ingen
cia de ir dispensando os seus funooióna
rios de aooordo oora 8S neoessidades da 
mesma 11®-idaçao, e, nestas condições, la
m nta!DOS ser obrigados a dispensar os vos
sos serviços neJta data, eut9riaendo-vos 
a receber na nossa 9aixa, alem ~o vosso 
ordenado venoido ate e presente data, mais 

· um mez e ind e!nnisação de rs. • ••••••••••• , 
e que tendes direito, nos termos de lei 
62, de 6 de Junho de l!JZó. 

de v. s. 
Somos com estima e consideração, 

aa) liquidantes~ 

Por essa oarta se sabe que o Recle.mente toi derul tti

do .lianoo Reclamado "devido á cirounstancia de t~ entrado em 

liquidBQão~ sendo-lhe autorisado a reoeber na caixa, ~ untamen

te ocm o ordenado venoido, "mais um mez e urna 1ndemn1seção nos . ~ 
ter·nos da lei ô2, de 6 de Junho de l9Z6~ isto e, um Slario oor-

respondente ao aviso previo e tantos outros quantos eram os 
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s eu.s annos de s erviQ o. 

Com essa resolUQBO, porém, não se oon!ormou o Recla

mante e, desde logo, reoorreu para o .114in1sterio do Trabalho, 
1'1 lndustria e Commeroio, por intemedio do seu Symioet o de Clas-

se, reousFtndo-se a reoeber o que o J;e.noo se propunha peg~ oo-

mo sendo o seu direi to. 

Aliás outros banoarios, nas mesrms oondiQÕes, tive

ram o mesmo prooediraento. 

O tempo foi passando sem que o Beclemen te tivesse de

cidida a sua reclamação. Passaram-se semanas, mezes e ennos, 

bastantes para esgotar ooml'letemente e. sua resisteno1a, até 

que, vendo-se em face d~s maiores difticul4ac1es para a sua e 

pare a manutenqão da sua familia, foi forqado, pele. precaris

sima situaqão euonomioa a que chegou, devendo aos ~soe, ~ 

armaz em e J,.! sem credito, e. reoeb e r a quantia posta á sue. dis-
~ 

posição. E eram taes esYõõndiQÕes de necessidade do Reole.mante 

e doo seus, que nem siQuer lhe foi possivel disoorde.r dos ter

mos em que lhe foi apresentado o recibo de quit,oão, irupondo o 

Jfanco o seu "direi to" da mais forte, conseguindo que toes e as sig

nado o seguinte recibo:-

"rs. • •••••• 
Reoeb i do !l'he bri tish .baJ:lk: ot South 

Americe. Ltda, em liquidaoão, a quantia de rs • 
•• • • • • • • , oorrespondente e um mez de ordenaà. 
do e mais e quantia de r s. • • • • • • • • • , indemt~t 
niseqão a que tenho di r'"' i to nos ter1aos da lei 
62, de 6 de Junho de 1336, e retirando-me, as
sim, pego e satisfeito, dou ao The iSritish 
J;enk ol South A.merica Ltd., em liqu"idaQão, 
plena e geral quitação. 

Rio de laneir ;)' ••••••••••••••••• 

Soore esse reoibo, tendo em vista as condiqões em que 

foi assignano e os termos em que foi redigido, deseja o Recla

mante dizer mais a V. Exa. o que se segue:-

Em direit~ social e oonforme a jurisprudenoie que veem 

adaptando os Triounaes do nosso Paiz, a quite.qão tem um valor o

do relativo, devendo, para o sea. estudo, serem verificadas a for

ma e oirounete.ncia eu que foi dada, não podendo ser hAvidP\ com 



perfeita na generalidade dos casos. Não se admitte oomo bÔa a 

q~itaqão conseguida pelo empregador quando ameaça o empregado 

e o intimide, quando o constrange pela ooaooão e attinge, de 

qualquer modo, o seu inescrupuloso proposito. Nem seria poss1-

vel aooeitar aooordo dessA espeoie, 1~posto inoondio1on~lmente, 

quando é nulla e vontade de uma des partes, quando a assigna

tllra e"dada" sem liberdade pera a sua reo11sa, na oertese. de 

que tal reou.sa importa era fome dos seus filhos 

toi, preois mente,oom todos esses oaraoterist1oos de . , 
ma le por parte do .BBnoo Reolamado, que o Reclamante assignou 

o reoib o que o onsta dos e.u.tos, a !l.lõõ. 

Nem se pode dizer, l.ntell.Zrllente, que o empregai~ o tem 

o empn.ro de lei em oeso de reo11sa como essa e q11e nos referi

mos. ~esmo porque, esse emp~ro, demorado com é, quesi nunoa 
• aproveita aquelles que o solicitAram. E o oaso dos funooiona-

• rios do The .l:Sritish .tSetlk:, entre elles o do Reclamante, e um 

exe!DPlO typioo do qu.e affirmamos. Todos eU.es, oom os seu.s di

reitos violados, reoo~rera~ á Justiça e, oom a demora do seu 

pron~oinmento, dia a dia e.ggravando a situaçeo angustiosa em 
e 

que se encontravam, foram forçados a roeber o que lhes era of-

t'ereoido, "dando~ contra sua vontade e ooagidos economicamente, 

a quitação q11e conste dos autos, Tioiada por todos os motivos, 

como continuaremos a demonstrar. 

Se a quitação pudesse ser aooeita, sem mais exAme, 

oomo ponto final no dire1to do trabnlhailol!, então seria de ne

nhutn ef!eito pare ·o petrão todo es ~ e oollos•o qlÃ.e é a l,.,gisle.

çeo trabalhista do .l:Sre.sil, uma des mais edientades do m11ndo. 

Sim, elle por~e na rua o seu empregado, indifferente aos seus 

direi tos, ~Jonvenoido de que, se·n emprego e sem meio de reais ten

oie pare aguardar a manifestação de .:Justiça, in!'elizrnente raui to 

morosa entre nós, não tardaria offereoer renunoial-as em tróoa 

de qualquer compensação que pudesse minorar as sues et!lio3e• 

e as angustias de sue temilie.. E es e ottereoi " nto serie 



oppp .. ~o.ro para conseguir a pretendida quitaQão, plena e geral em 
. 

te.es oasoa, 

lias, precisamente para illlPedir a superioridarle do eco- 

nomicamente mai s forte sobre o mais traco, creaodo deveres e di

,trei tos re ciprocos e di tendo leis, estabe leoell o Estado, entre 

outros prinoipiJs salutares, o de q11e são nullas as coovenoões 

que ti verem por fi n obste.r e app lioaQão desses leis. De cera o~ 

ter publico ctue são, e i!IIPerativas, decretadas como garantia do 

trabalhador, elles não podem ser revogadas p or aooordos partiou-
• lares e nem ao propri o trabalhador e li c i to renunciar A es sae 

garantias, s"ndo inoperante a renllllcia. E, desse modo, ticou 

na nossa legie laQ ão consagrado o preceito "~ us pu'b licum 

privatorum paotia mutare non pote~at, isto é, o direito publico 

não pode ser moditiaado por aonve~Ões particulares. 

leso mesmo attirmou a extinota Teroeira Oamara desse 

Conselho quando, apreciando o processo 1' .181/59 e, tendo em via-. 
ta a qui te.Qão constante dos autos, considerou que 

"o direito do trabalho é oonstituido por 
~ n_ermu de oaractef pub lioo e imperativo, 

nao sendo licito as partes convencionarem 
sobre a inepp lioaQão de determ1nad a re
gra~ 

e mais que 

tla. 

mas, 

"a coaQão eiva o Acto de nullidede se o 
agente abusar de si tuaQia ori ti c a da pes
soa a quem ameaQa, afim de extorquir-lhe 
vantagens•: 

- - . No mesmo aooordao, por tal razao, esta expresso ainda~ 

"que mesmo que a renuno1a de direito enoor 
trasee lugar no Direito do ~rabelho, de 
nade valeria o doa. de fls. , em vistj
da mani.festaQ ão ter sido viciada pela 
Qão': 

.ata ae 
E o Reclamante, quando assignou o recibo que r-

we me n'te, 
, não o tez pela SllA vontade, capaz de tazel-o · 

-.!!. 
como dissemos, 1nt1m1da,o, ~natranSido pela ~ 

todos os modos, impedido de manifestar o seu dY abusar d • si

Deu-se precisamente o caso do ~ 
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situaqão oritioa do mais f.raoo, para, e:xhaurindo as suas torqas, 

sob emeaqas, extorqui~lhe vantagens. 

Esse reoibd!W, por isso mesmo, não tem qualqa.er valor 

~ uridioo. Adem(. elle teve o seu tu.ndamento em lei que não se 

applioave á espeoie, sendo insubsistente; toi um aooordo i!JIPOS

to pelo Beolamado aproveitando-se das o~ndiqÕes de necessidade 

do Reclamante, e, em!im, oonvenQão teita de absoluta má té por 
# 

uma das partes e determinada a outra oom o tim preoonoebido de 

evitar tossem observadas disposições legaes que regulavam as 

relBQÕes de trabalho da classe bancaria, ou ae~a, o deoreto n. 

24.616, de ~ de Julho de lgZ4, regulamentado pelo decreto n54, 

de 12 de Setembro do mesmo enno. 

~ortanto, por todas essas razões, p:Di'que taes oonven

QÕes que visem impedir a applioaQão da lei são nu.lllll de pleno 
, 

direi 'to, nu llo e o reoibo de tls. , tirmado pelo heolamante • 

.l propria ~urisprudenoia universal sobre o assumpto 

se orienta no sentido de aooeitar que 

"o empregado não pode, na vigenoia do oon
... traoto de traba~o, renunciar aos direi

tos que são garantidos por lei.,. porqae o 
legislador tomoa em oonsiderRqao o esta
do de_sub ordinação do empreg!no durante a 
relaQao do emprego e a reduçao da sua li
berdade de vontade em taoe empregador eco
nomicamente mais torte'! (Iie oa.eil lnterna
tional de .:Ju.risprudenoe du ~ravail,l9M/ó, 
pags.326/õ ). 

A proposi to da renanoi a de direito disse o eminente 

Dr. Oliveira Vianna, hoje Jütnistro do !rribunal de Contas, na 

Revista do 1Tabelho, de Outubro de l~Zô, tls.l9/20:-

"não é valida durante • interregno entre a 
veri.tioi!Q ão da dispensa e e. deo is ão do 
Trib a.nal. ooarpe tente para julgar a leg i ti
midade della, no oaso de empregados ~a 
garantidos oom a estabilidade~ 

Di e se ainda: 

"embÓra a prestação de serviçohaja iido 
... interrompida pela suspensão, nem por isto 

a rena.noia teita, ne* te sentido, de direi
tos adquiri dos pelo empregado, pode se r 
ogne 1doraCJa val14a, 



ô 
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B obre o mesmo ass urq:~'to, manifestou-se o Ooselho J?leno 

do Conselho Baoional do rrabalho, no Beourso 4ô0/51, e diese que: 

"orientando-se a dou trina do Direi to 42 Tr a
.. be.lho no sentido de que o empregado nao de
ve renunoiar seus direitos, se ass 1m pro
oeder, deve o Tribo.nal do ~'re.balho, tendo 
em viat a a legislação proteotora, exeminar 
os moti voe que determinaram a desis tenoia, 
della não oonheoendo se o !aotor eoonomioo 
teve eooentuade intluenoia~ 

Ora, oomo dissemos, o Reolamante foi intimidado e ooa

gido. No seu aoto influiu, prinoipalmente, o faotor eoonomioo. 

Dessa intimidaçeo é testemunho o Dr. Dorval de Leoerda, 

illustre ,i~roourador de Justiça do Trabalho, perante quem, em 

l9Zô, numa das audienoias de oonoiliação, disse o advogado do 

l;anoo Beo la01ad o:-

"ou os !unooionerios do l)r i tish l)ank acoe1-
tam o que o Banoo lhes quer dar ou nós 
irem os dis out ir na Justiça o ommura os annos 
que quize:nnos; não he oonoilieQão possivel'! 

Essas palavras, aliás, oonste.m do processo do Reolaman

te e synthetisem e attitude do l)anoo para oom os banOA~ios deDl1t

tidos. 

Esse mesmo .danao tez saber ao Beolamante e aos seus col

legas que, se qaalquer delles se reousesse reoeber a indemnisação 

da lei 62,. nos termos elll que estavam reà igidos os reo1bos, então 
, 

seria a im-portanoia depos'itada em Jaizo, só apÓs rnait,:'os annos sen-

do possive~ o seu levantamento. Oom e!!eito, oonsta das razões 

apresentadas pelo ~ano o Reclamado ao referido dr • .erocurador, em 

~. ~ .3ô, era !olhe to i!.apress o, fl. 34, aline as 11/12:-

"E não fora a intervenção oono111ad ora de V • 
... E:xa. a esta hora, talvez, os liquidantes do 
.dritish l;ank: estariam oonstrang1dos, oom 
grande pezar.~, e depositarem judioialmente 
a int!e!DD.iseçao reouseda~ 

Da ooação não ha e nem pode haver obrigatoriedade pare 

o Reclamante produ.zir a sua prova. Ella pode ser de~uzida e deve 

resultar de meros ind1o1os oa presumpções, dadas ás cirounstan

c1as espeoiaes em que se enoontrflva desde que, desempregado, for

mulou a sua reolamaQão oontr a o l) ano o • 



Bão h a e nem pode haver)obrigatoriedade, repet 11101, mas, 

no oe.so em e.preQO, nem ha neoesside.de de fazer esse. prova, desde 

qu.e ella resulte. ole.re. da oirou.nstancie. eapeoie.l menoionada, is

to é, demittido em lZ de Outubro de 19Zô, só em 1941, guatro e.n-
• • nos depois, reoebeu. e. quantia qu.e o Reclamado pusera a sue. dispo-

BiQão oomo sendo a que lbe era devida, "dando-lhe"nessa oooasião, 
~ 

~ . 
tlm reoibo de plena e geral qu.itaqao. Rodie.pareoer, a primeira 

vista, que estava desistindo das saas garantias legaes, mas, tal 

não se dava. O seu. aoto não foi perfeito em faoe das leis, não 

foi a manifestação da sua vontade livre, não foi a desistenoia 

do seu. direi to, representamo apenas ama exigenoia do .t1e clamado, 

conseguida pelo tempo, pela situ.aQão de desemprego do J.1eolaman

te, pelas difficuldades sempre maiores de prover a sua e a sub• 

sistemia de saa familia, pela ebs:>lu.ta falta de recurso para 
• resistir e esperar ate que a Jg,stiQa se promnoie.sse definitiva-

mente. 

Esse. quitação que tem o Reclamado e que juntou. aos au-
• tos a fls. 166, e preo1s ementa um e des que a 1"1 inqu.ina de nu.lla, 

considerando que foi obtida sem e. vontade de quem a"deu~ oomo se 
n 

viu, ooagido a fezel-a por todos os meios e, prioipalmente, pela 

situação e.conomioa, ,:e are. efe.st ar de sua oasa a miseria e .a forae 
• que lhe batiam e. porta. 

Abatido,assim, o Reclamante e, tendo em vista o despa

cho de S. Ex a. o Sr. w.inistro do ~r aba lho, lndu.strie. e C ommeroio, 

no processo O • .Li.~.l'l.D I 1 ~6, do ::1eu. oolle.;a .ll'rauQiaoo de ~au.la 

Reimão, que confirmou a sentenQa do Conselho Pleno do Conselho 

liaciJnal do Trabalho e me.ndoo. que fosse paga e. indemn1sação da 
• lei ô2, foi, embora oonstral8i~o, receber na c&ixa do .oanoo o 

que lhe quizeram pagar os seus direc t ores. 

Tal reoebimento. pele. maneira como foi feito, oomo e.c

oentu.emos, não inportou. em des1ateno1a de direitos. Aieamo porque, 

venoido o Reclamante, 1st o não se deu oom dois ou tres oolJ..ege.s 

seus, mais resiatentee e qu~1ores reou.rsos, ooll008dos em 
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outros estabelecimentos, reouse.rE-se dar por encerrada a de
e • manda e proseguiram reolutos no proposito de e.,.denciar a 

Justiqa a burla ás nossas leis por parte do lianoo Reclamado. 

E, telizrnente, venoendo oostaculJS de toda ordem, inclusive 

desenfreadA "ohioana" dos senhores inglezes, oonsegu.irarn que, 

a lZ de Agosto ultimo, sua Exa. o Sr. Dulphe ~inheiro, M.D. 
l\~ 
do Trabalho, reconsiderasse o deap acho do seu antecessor e, 

baseado no perecer do Dr, Consultor ~eral da ftepublica, exa

rado no processo ~.~.l.~.J~.46~~~decidisse, como deciniu, 

mandar reitegrar !' Aeclamantes com todas as vantagens le

gaes. 

Esse p e.recer demonstrou, de forma oabal, a razão 

-dos em1 regados demittidos, aftirmando que no oaso nao havia 

que" ser app li cada a lei u2 e sim o deoret o 24 .ôl.ó, de 9 de 
n 

Julho de 1934, ou se~a, que toseem elles reitegrados por 

não se ~ust1!1oar a sua demissão. 

NÓs ~a vimos, e o ~ribunal de Anpellacão do Distria

to !ederal, tambem o aftirma, pela sua ôa. Uamara, no aggravo 

4. 283, Julgado em W de Junho de 1939, que 

"A declaraQão passada pelo empregan o de 
... plena e geral· quitação não pode prevale

cer para exonerar o- earpregador, uma vez 
que as leis trabalhistas, sendo, como 
são, de ordem publica, 1m pedern,que as 
partes transi~ am livremente, pro e con
tra ellas~ 

Por isso, porque, como concluiu o parecer do Dr. 

Oonsul tor, não era la al a demissão, porque não era de se 

applicar a lei ô2, e mais •inda, porque o J:) anotJ Be olamad o 

usou intimida~ão e de fraude para impor a sua vontade, 

porqu~ o Reolamante estava sob pressão economioa, i~ossi

bilitado de fazer valer o seu direito, porque não teve in

tenção de desistir desses mesm'-clireitos, tanto que oonti

nu u a mov111emt.ar o seu prooess o contra o .oanoo, deve ser 

oonsideraoa nulla $ quitaQio dos autos porque eivada de 
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v1o1oa que lhe negam valor, e, oosequeotemente, atinal , deter

ainado que se~a o li.eolamante reitegrado ao sexviQO do Reola

do, oom as vantagens legaes, desoontando-se a quantia que re-

• oebeu de que tere qa.e reueber oomo ordenados veooidos durante o 
• tempo do seu afastamento do trabalho, oomo e de inteira 

JUST IÇ·Ã. 

Rio de .J ane1ro, 29 de Setembro de 1941. 

S, DOS EMPREGADOS M (ST~ BANCAR108 

#-L?/"'~ ~~---~IS~~~~r :9; 
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EXMO. SNR. DR. PROCURADOR GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

'l'EOORI'l'O TEIXEIRA DE IIIRANDA, por seu procurador 

infra-assinado (procuraq;o inaluaa), requer a V. Excia. se digne 

conceder-lhe vista do processo n. 3.912- 7 {C.N.T.), em que o 

requerente reclama contra The Britiah Bank ot South Aaer1ca Ltd. 

Termos em que, 

Rio de 

E. deferimento. 
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:i4'ei ta a juntada do documento de .fls. 169/172. e com o pa

e r da Procuradoria de ,J s.tia do Trabalho.,..__!ls, 192 verso e 

193. a~eto os autos à elevada ap~eciagão de S.Ex. o Sr. 1n1stro. 

Rio , 20 de dezembro de 19L1. _ 

~·~~,~~4.,.....'lb~4~~~ 
PRESIDENTE DO _C_N.T 
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EXMO. SBR, DR. PROCURADOR GERAL DO TRABALHO: 

Ref, C,N,T, 3,ql2-37 

!EOCRITO TEIDIRA DE MIRANDA., no processo supra
mencionado, pede venia para vir expOr e, at1nal,requerer a V. 
Excia. o seguinte: 

O requerente, ao tanar conhecimento, em 7 de Ju
nho de 1939, do respeitavel aoordão do E. Conselho Racional do 
Trabalho, determinando q11e lhe fosse pago pelo "The Bri tiah 
Bmk of South .America Ltd," a indenisação a que porventura ti
vesse direito de acordo com a lei 62, de ~935, não se oonfo~ou 
com essa soluc;ão e interpoz, no ~razo legal, recurso proprio 
ao Exmo. Snr. llinistro do Tra'bãi o, Industria e Comercio, con
forme se va ·de fls •• , do respectivo processo, 

Esse recurso até hoje ainda não foi despachado 
por aquela suprema autoridade desse Ministerio. 

Bestas candic;ões, é de se lhe encaDdnhar o pro
cesso em aprec;o, afim de que S, Excia, haja por bem dar solu
c;ão final ao recurso que, em tempo oportuno, lhe foi dirigido, 

Todavia, 
Não se alegue que, an face do recibo que o reque

rente deu ao reclamado, seu direito se acha prejudicado, 
Isto porque, esse recibo foi assinado an~es do 

recurso que interpoz, e se o formulou foi justaD nte »Grque 
se achava perfeitamente amparado pelas garantias que, • bOa 
hora, lhe assegurou a sabia legialac;io do Estado Novo. 

Quanto a ter sido obtido esse recibo por meio de 
manifesta coac;io eoonomica, e quanto ' sua nulidade sUbstancial, 
o requerente j' se manifestou de fls ••• a fle, •• , de modo que 
é de se esperar que essa douta Procuradoria e o Euo. Snr. Mi
nistro do Trabalho, lndustria e Comercio, hajam por bem reoonhe
cer o seu direito á reintesração pleiteada, de acordo com as re
centes decisões daquele eleva~o Titular da Pasta do Trabalho, 

li 

Termos em que, 
E , deferimento, 

Rio de 



CONSELHO NACIONAl DO TRABALHO · 

PROTOCOLO GERAL 

N I D.l.T. I 2 .. 2 .. 5 .0-~ ~ 
Entradp{6. f /f /194Í 

OJT PCNT CPS · 
~PJTDP8 
DP PP8 DA 

D C J 8 A D c· 
101 se DF 
·.O C 8 P M DI 
'AJ 8TD OCR 
SEJ SA A SOA 

·-········ 8 L J 8 R B 

• 

• 

• • 

'ij~ ~ Lw. { ~\~ tA \MA~ flv\ \~ ~~ 
~(M~ ~lA~ 

, . ~~AM -



.. . . 





. MONOSs;,O ~ •• /.~. ON~~ ~o?( 
CONSELHO NACIONAL DO TRABA~z~ / 

---~~-;a;~ __ r_~_ ~-' --~ -~;.-7~---··· -~---~· 
--~--~--~--~ ..... e. ... ~.:.\~.,.--~--~----~J:~t: 1::0..... ·J .. . ....... ~ ..... " -t=~- ·~--.. ~+·,J_,_g~,:ll 
'a. ·~J~r .............. _. __ .. c:flt ............................ ---··-···-········ .. ····-······-· .. ·-··--· .... ·····--

.·.. . ~; ;;;;~~~tb r;;.:.;;.;;.;;.:~~-~:.: 
I ~ - ~ . -.-:-- ,J.._ . ""\. ,...._ 

····--- ·· ····· ...................................................................... ~ ......................... tJ ' .... ~ ... llt .................... . 

........................... ~ ..................................................................................................................................... ;----·J----3--:""'j"'"~'(j 

........ o~ ......... ~ ...................... , .................................................. lil ........... "-' ... •••••••• ·•· .......... , .... ··~··••••••••••••a••• ••••• ............. .. •••• • ...,. • . •.. · · · · • · · · · · · · ./ 

....... ~.:r. .... l9. ... 1 ... 4a ....... J ... J ........... ~ ... ....... , ...... , ............ 0#·······--········--··----· ........ <\-.......... ,.,. ........... .......... ... ..... ............... . . 

........... ...... .. . ... . ---~- . . . R: .. a .. . ·'-~~~"'-O.!.»r.t . .tp.n.'-41 .... a.O. .. D ... J..-.T .... .... uma ... v.e.z .. . qua . .. 

...... . o. Pr..o.c.ª_ss.o ... n.~---.:5.- .912/J7 .... s.e .... e.nc.ohtra .. naqu.el.e .... Depar . 

.................................. ...... · ~,. -22- -de -Aane~ ~e{-1942 . ...... ··· · -- · · · · ·--- ·· · .... q 

................ t==;: ----~~-~_().(__) .. t:t.-. .. ~·- ·---- -·-- . . - .. .. .. 

... ... -·. .... ......... ...... ... ~~~-W-~ .. -~ ... .Qllr.1'....... ..... .. .. ........ . .. ----- . -- .......... --·--· ........ _. 



.... 12 __. ~-I 1!; ~ ; . ' . .. . ~ .. ~ - . ~cuh !:l/0/ prt!~ ---" ... -:;a e .. ;~~ ~ - ·""'·· 0 '1/"'(,,á/ .i: ~ .. . .. 

E~:~~~A~~~~ ~ ;~~ ~ 
I ......... ~~~···· ··. 

·:::::::· 4 ~- .!'li?~··· 
I ... ········· í\ \.\1\ : .. :..... .. ~- . . ... ~- ·-· 
! • .v.· __ ll) • \!UA~ ,~ . ~ .. ~:~ · iAv; . r ·· l~ -- .-~ .. ::·-····.-::· 

~1~~ '\.\ .. A~~ c·· ·· · · · -~- u ~ · ····· -~ _. ........ .. 

i .... . ·-·-· ... ·-- . . . ~-\ I ~ ~ MAJJ ~\lA 14.1 ~ . ·-·· ... ······ .... 
I . ···-··- • • . .. . ~~U-1 ---·-·· .. ~. . . . I .. .............. ..... .... .. .. I 

. - .. ..... I ................... 

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



MINISTtAIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMI!!:ACIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 



' • 

.,__ -··-··-··.Qt'~~----~~·············= 
~ ~ . v$;__ -- ___..· ., 

•-••••••••••••• •--·•,.roro• ... -·•·-·•~•·••-o•• -.•••••r•···--~,_,_..,_,,._, ____ ,. , · •• """'IC"'"*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~~--~•••••••••••••••· 



t'"'''''"'" .............. "._,.. .............. . ......... ............. . ... ... •nu• ,,, .... u•••• 

1-·-··-···---·· ....................................... _ .. . 
.................... u .. ............................ ..... .................. ............. , __ 

................... u ........... ..................... . ......... ..-.. 

. ....... . ··-··-- ... ···-····-···- ......... - ·- ...... ......... ·-·-··-· .... . ...... ...... 

····-·················· .. ··· . ................................................................. . 

_.,,, .. ,,,,,.,, ... , .................. ,_,,, •• ., ..... ,,,.,, ... I 
................................... - • ... 1 .................... ....... ... I 

..................................... .. .......... -........ -;:;; .................................... . 
............. .......... ....... u .............. . .......... u ..... ............. , ...... . 

~ .................................. _ ................ .. ................................... _ .... . ......................... : .. ····- ........ ..... . ·--·--·-·-··-- ... ·-··~·-·-... ···-······ ... .. .. 
~ ....... .. unuUOloJIJIOO 000 0 oo•••• uu••• ~._.,. ·~•· 0 •• 0 " . ................................ . 



MINISTitRIO 00 TRAI!IAL.HO, INO~STRIA E COMt .. CIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

G.M. 824 - 41 
AS. 

Antonio Hortale reclama contra 
sua demissão do "The British 
Bank os South America Ltd." 

Antonio Hortale recorre da decisão do 
C.N.T., em sessão plena, que condeou o "British Bank of SoUh 
America Ltd" em liquidação, a lhe pagar uma indenização na~ 
se da lei 62~ de 5 de junho de 1 935, regeitando, portanto, 
4m parte, os embargos que interpuzera, visto como »leiteara 
a sua reintegração. 

Preliminarmente, conheço do recurso, 
por força do que dispÕe o art. lQ, legra ~, do decreto lei 
3 229, de 30 de abril de 1 939, por isso que fora interpos
to antes de instalada a Justiça do Trabalho. 

, 
a espeoie , 
dustria e 
rio Braga 

Em seu recurso, alega o recorrente que 
- ~ ' I e identica a julgada pelo Ministro do Trabalho, n-
Com,ercio nó processo em que foram reclamantes Ma
e Aldano Lopes. 

~ evidente, todavia, que entre os dois 
casos ha uma diferença fundamental. Com ra5ão, Antonio Hor
tale - o recorrente - recebendo 48:100$000 de indenização,a
pÓs o acÓrdão do C.N.T., deu ao Banco recorrido plena e ge -
ral quitação, declarando retirar-se pago e satisfeito. Entr~ 
tanto, no processo em que foi determinada a reintegração dos 
dois citados empregados não houve qualquer ressarcimento da 
demissãa que lhes foi imposta. 

Por este motivo, o Consultor Geral da , ., 
Republica, nao obstente ter opinado no caso invocado pela 
reintegração dos empregados, opinou, na hipotese em exame, 
que se negasse provimento ao recurso. 

Mas, examinemos a questão. I incon• 
testavel que a encampação, a abàerção ou a sucessão economi
ca de um estalelecimento por outro não rescinde es contratos 

- ., -de trabalho, sendo esta a unica orientaçao doutrinaria compA 
tivel com a finalidade do preceito garantidor do direito ao 
emprego, em caso de substituição do empregador; a insignia, , - , a aodo e a diroçao doa ne~oo1oa podom aer aubat1tu1doa aem 
que alte4e fundamentalmente a relação do emprego • 

• . I. 
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Destarte, os empregados estaveis desp 
pedidos do "British Bank", em liquida9ão, deviam ser reinte -
grados nesse banco ou, se terminada a liquida9ão, no "Bank of 
London", que encampou a freguezia ~quele, os respectivos en
cargos e 99.280 a9Ões das 100.000 em que se dividia o cupi-al. , 

Entretanta, e tambem inquestionavel, 
que, no caso em apreço, o empregado abriu mão do direito que 
deveria subordinar a sua rein§egra9ão, recebendo em troca uma 

indenização de 48:100$000. 
Ora, a validade da quitação dada pe-

• , lo empregado, em virtude da indenizaçao que recebeu, ao pode 
ser contestada se o mesmo tivesse sido induzido a erro por 
força de ~obras dolosas ou coa9ão por parte do banco. Este, 
porem, não coagiu o interessado a receber a indenização que, 
ademais, foi paga de acordo com a conclusão a que chegou o 

, c .. , proprio onselho Nacional do Trabalho. Outrossim, nao e li-
cito alegar que o banco agiu com dolo, porquanto, não obstan-
te termos concluidos noutro sentido, o ponto de vista que SUA 

tenta & acatado por muitos dos nossos juristas. Oferecendo
se a pagar ao empregado despedido uma indenização baseada na 
lei 62, de 5 de junho de 1 935, o banco exercia, sem proppa! 
to malicioso, o direito que julgava ter. 

Não se diga, tão pouco, que o em - , .. pregado nao pode renunciar a estabilidade. Ofensa a lei ha-
veria, se ele se obrigasse durante a rela9ão de emprego, a 
não reclamar a estabilidade que adquirira ou viesse a adqui
rir. Se, porem, o empregado estavel deixa voluntariamente o 
emprego ou aceita do empregador vantagens pecuniárias em t r.2. 
ca da rescisão do seu contrato de trabalho, é válido do ato. 

ao recurso de acordo com o 
Geral da Rep~lica. 

Nestas condiçÕes, nego provimento 
fundamento do parecer do Consultor 

Em 7 de julho de 1942 
(a) - Marcondes. 

---------------
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Te6crito Teixeira de Miranda 

A.S. 

Te6crito Teixeira de Miranda recorre da decislo 
do C. N.T., em sesslo plena, que jtulgou procedente em parte 
sua reclamação, para o fim de haver do estabelecimento bancj 
rio reclamado uma indenizaçlo na base da lei 62, de 1 935· 

Alega o recorrente que, possuindo direito ! es
tabilid~de, deve ser reintegrado e nAo apenas indenizado.Por 
sua vez, pondera o banco em causa que nenhum direito assiste 
ao recorrente, por isso que rescindiu o seu contrato de tr~ 
balho mediante o pagamento de uma indenizaçlo proporcionalao 
seu tempo de serviço, declarando retirar-se pago e satisfei
to (quitaçlo a fls . 165,. 

Conforme temos sustentado em casos análogos, se 
o empregado aceita do empregador vantagens pecuni&rias em tzo 
ca de rescisio do seu contrato de trabalho, ~ válido o ato;~ 
fensa à lei haveria se, durante a relação de emprego, o em -
pregado~ se obrigasse a não reclamar os direitos que adqui
riu ou viesse adquirir. Neste sentido, ali,s, se orienta a 
jurisprudência internacional dos tribunais do trabalho: 

so . 

11 :l,a renonciation par l'employe 
a ses dDoita est valable mAme si 
elle ne resulte pas d'un acte e~ 
crit, à condition qu ' elle soit 
posterieure ! la cessattion du raR 
port d'emploi11 (Recueil de juri.§ 
prudence, 1 936 , pg. 320) 

Por estes fundamentos, nego provimento ao recur-

Rio de Janeiro, q de ~~o::; 
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DEPARTAMER'l'IJ Dn Jm rQA DO TRAP.ALHO 

Em f de outubro d s 1942 

Snr. :Diretor. 

• ' - 8 am O'Ui :-oi•nto a deteralD&CJ&O do nr. Prt, 

aidente deste Ooneelho, oomuni6 ·voa que o Snr. Ministro do !raba• 

lho, Ind~atria e Oom,roio,por d~ paoho de 9 de setembro Últiao,ne• 

&ou pr~Timento ao reourao interpcsto por Teoorito Teixeira de Mi

randa, ex-tunoion*rio desse estabelecimento, da deoiaão proterida 

pelo Oon .. lho llaoional do trabalho, f'm. seaaão plena, real ta ada em 
A 

20 de aarço de 19,9 1 tendo em Tiata a c1rounatanoia de haver aquele 

empregado recebido de Tbe Br1t1&b Bank ot South Aaerioa Ltda a iA 

den~aa9ão de que trata a lei 62 de 19'5• 

Atenoio~as 

Oswaldo Soarea 
(Diretor da DiYiaão de Pr 

Ao Snr. Diretor de Br1t1ah Bank ot loutb Amer1oa Ltda. 
Rua da Altandega, n• 29/'5 
1f e a t a 

---------
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lar. Tooorl'o To1se1ra do Mira 
A/0. 4o S1n4 oa Braa1lo1ro d 
Aven1da ftlo Branoo, n• 1~ - 1 

----------

J I ) 

b 1 do outubro de 1 

' laDehloa 
111dar 

a14onto doato C aolh , o un1oo• oa q • o • a tro do !rab.a 

lho, IaiÚtrla • C ro o,por de , 4• 9 4• •t• 
sou provi 

pelo Oonaelhe We.o1on&l dr 

oob14o do Tho Brlt ah 

·. 

. 
• r l&eatoa 4oo1alo proferida 

-, •• ••••ao plena, •alisada •• 
• tad 1& do havord.oa ~ 

ot louth Ame r oa Ltda a • iaa .. ão do 
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