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R1o de Janeiro, 7=de Dezembro de 19 . 

EXmo. Sl'lr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho: 

.,-

:ttendendo ao que d1apõe o art. 95, § 4°, do decreto 

54, de 12.9.34, junto remettemosz V. Excia. os autos do 1n

qu&rito a4m1ll1strat1vo a que respondeu o 1erventuario snr Da

Vid Fernandes Campo~; costa, da Agência deste Banco • são LUiz 
N 

do llaranhao. 

COlltorme esse Collendo Couelho poderá verificar, o 

accusado contesaou, no 1nqu~ to policial (de que co:Dfta uma 

certidão nos presentes autos) a :tal ta grave d8 haver se apossa

do da 111lportancia de .zo:oootooo da Agência reter1da, onde exer

eia tunoções de Continuo. 

Tendo em Vista essa circum.stanc1& e c m :tWldamento na 

letra a) do art. 93, do c1 tado decreto M, esperamos que esse 

Collendo CoD&elho se dignar' lavrar a dem1ssão que se impÕe ao 

serventuar1o culpadO. 

1- ( Prevalecendo.noa do enszejo, reiteramos a v. BKc1a. os 

{óP protestos; da nosa;a mats elevada estima e collll1deraQÍil 

-

Recebido na ta Secção e JA-4 Q' 3~ 



BANCO DO BRA~IL 

Processo administrativo 
------------ ------ ---~-

ACUSADO David Fernandes Campos Costa 

COMISS O APU'RADO • • 
, 

Jose Ribamar Castro 

Lu!s Fel ipe Ferreira da Silva 
, 

Gentil Jose de Souza rtacho.do 

- A U T U A Ç I O -

- Presidente 

- vice - Presidente 

-secretario 

Aos vinte e dois dias do mês de Setembro do mi l novecen

tos e trinta e seis , nesta Cidade de S. Lu!s , Capital do Es tado do 

Maranhão , e na sala em que fu ciona a Comissão de Inquérito, au-

tuo a portaria baixada em 11 de Setembro do 1936 , pelo Exmo. Sr . 

Presidente do Banco do Brasil , a carta de 22 do mêsmo mês da Agêa 

cia dês s e Banco em S. Luis , acompanhada· da certidão da sentença 

conde,tnatoria do acusado , proferida pelo Juiz do Crime da Comarc.a 

da Capital , em cujo documento se acham historiados os fatos que 
, ,.. 

dizem respeito ao caso em foco , e a acta da reuniao em que se deu 
/ , A 

in~cio ao inquerito administrativo a que alude a mesma portaria. 

Em 22 de Setembro de 1936 , ~ }J:q ~1 
/( ~ Yl\_a.dvú 

~ /i;Lw) ~.J. 12 .AmU V: . í 
M~r~~~~ 

• 



Mod. 03j03 

PORTARIA 

Aeeusado o snr. David Fernanã s campos costa de ter 

:rurtado a 1,mJortand.a d trinta contos de rêis (30~000$000), 

dinheiro; da Agência do Banco do Brasil no uaranhão; ~D.:rorae 

prov as certicÍões oo tnquér1to levado a et:te1to na la. Dele-
. 

gac1a AUXiliar de Pol1c1a • 4a sentenQa eondemnatoria proferi-

da pelo JUiz 4o crime da comarca da Cap1 tal do Estado do :uara-
,. .. . . 

Dh8o, o q,ue constitue !alta grave, comprehen414a na letra a) dO 

art. 16 40 Decr. no 24615; ele 9 JUlh de 1934, 
~ . 

BISOLvo; de accOrdo com os termos do referido Decre-

to; determinar seja o mesno submetti4o 1nqu6r1 to administra

tivo~ des1.gnando para constitu1rem a C:OJIID1ssão apurador os 

· tuDCc1onarios 4a jglncia no »aranhi.o, snrs. Josê R1bamar cas-
' 

tro; LUiz Fel1ppe Ferreira da Silva e GentU Jos6 de SOuza lla-JP' Cb.ado~ respect1v11111oSnte :residente~ '11.ce-Pres1ci.ente e secretar1o. 

RiO 48 Janeiro, 11 de setembro de 1936 • 

. . 
Presidente 



§iJanco ~ ~'1-a:J.eC 
g;u4o.,..., Yo~-/--'0.. 

. 9f:t~ ....... 

Ref.-Gerencia 
2o/-

Sr . Presidente 1 

Maranhão , 22 de Setembro de 1936. 

, 
a 

COMISS!O DE I NQ;U RITO 

N/CIDADE 

CASO DAVID FERNANDES CAMPOS COSTA- Juntamos á presente , para os 

devidos fins , a certidão da sentença condenatoria do marginado 1 

proferida pelo Juiz do Crime da Comarca desta Capital , em cujo 

documento se acham historiados os fatos que dizem respeito ao 

caso em epigrafe'·· 

An.-1 

Mod. 03/02 
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SERVIÇO CRIMINAL 

Estado do Maranháo 
CIPRIANO DE CARVALHO, ESCRI

VÃO DO CRI ffi DA CO lARGA DA 

CAPITAL DO ESTADO DO HARA

NHÃO. 

USANDO da faculdad e que me confere o De

creto numero quatrocentos e setenta, de sete 

de Junho de mil . oitocentos e noventa, certifi

co a req_uerirnento verbal do cidadão Luiz Feli -

pe Ferreira da S 11 va. que, revendo os autos cri

me em que é autora a Justiça Publica P. réo Da

vid Fernandes Campos Costa, dellea consta, is 

folhas duset tos c cincoenta e seis a dusentos 

e cincoenta e otto, a sentença do teor seguin

te:- 11 Vlstos, 11 et-coetera". O Doutor Segundo -

Pro otor Pu l ico denunciou David Fernandes Cam-

os Cost~, como incurso no artigo 330, § 4° da 

Consolidação das Leis Penaes, por t er, em dias 

do mez de setembro do nnno proxirno p~ssado sub

trahido a im~ortancia de trinta contos de reis 

(30:000 000) em cedulas, da Agencia do Banco 

do Br~stl desta Capital. O réo, pr so preventi-

VAm ente nor este Juizo, em vjrt\ e de renresen

tação do Delegado de Policia, ~ssistiu a forma

~ão da culpa, f eita, de accoruo com a lei, sen

do qualificado previamente. O réo constituiu -

advo gado que acompanhou o processo. Foram ouvi

das cinco teste unhas de accusaç~o, uma infor-

ante e duas rcfericas, além de cinco teste u

nhas de defesa apres entadas elo réo. nas alle

ga çoes de defesa de folhas q_uarenta e cinco e 

quarenta e seis, o denunciado David Fernandes 

• 



Campos Costa decl&ra que a importancia de vin- 7 

te e um contos e dez mil re i s (2l : Olo;ooo ) en -

centrada em seu "' , oder , nao e da importancia de 

trinta contos ( 30:000$00 a. que se refere a · 

denun ia e desaparecidos da Agencia do Banco do 

Brasil des t a Capital; que a importancia de vin

te A um contos e dez mil re is ( 21 : 010~000 ) a 

~ue se referiu o accusado e encontrada em seu 

poder , era o producto de suas econo~ias e de 

A..lP."tlmas r massas feitas pelos f seus paes resi den

tes na B&hi& , couforme já, declarou em Juizo ; -

q_ue o declarante não pode com:prehender como o 

Gerente da A~encia do Banco do Brasil, ~oõesse 

deixar semelhante irn ortancia , sem ser deYida

ment r 'colf1. da ao cofre da rese rva ; g_ue m~ ra 

melhor rovar o que allP6A o accusa~o, snhre a 

im~ortancia nn snu noder , noder~ Aer reouisitR -

d.o à o Primeiro Delegado Auxiliar desta. Ca i tal, 

al0~ ao cartas dos paes do declarante , dieo , Ca

pital , Doutor Ignacio I)inhe i ro , algurna.r. cartas 

dos paes do declArante , remett endo- l h d i nhei-

ro ; que as cartas a gue se refere o denlarante 

oram a rehe~dtdas pela refertda ru1toridade , 

na rc s idencia do accusado , no momento em 'gue a 

Poli cia deu busca a lli, et c. No ir~uerito pol i 

ci~l o nc cusado de clarou á f olhas verso onze -

~ue em dias de Sctenbro do anno prox i mo pas sa 

do, JlA.SsP.ndo occR.si onalment e , junto a uma es-

t A.nt e c:xj.stente na Ag e.noia do Banco do :Bras il 

nes t a Cn_pi t a l e nroYir.o A. erade g_ue proteee a 

Caixa Fort e, viu tres maços de dinheiro A.lli - ~ 

postos pe l o Senhor Virg í lio Cantanhede Sobrinho , 

• 



SERVIÇO CRIMINAL 

Estado do Maranhão 
Gerente da~uelle estabelecimento Dancario , di-

nheiro esse <J.Ue à.everia sE'lr rE'lcolhido ao cofre 

ele reserva; ue não tendo si o visto J>Dl' q_ual-

quer funccionario do Banco , resolveu &uarãar o 

achado , para q_ue O:pT1ortunamente, fizesse entre-

·a ao Senl:'or Ca.ntanhede; q_ue conduziu aquella 

importancia pa.ra a sua resiclencia, onde contou 

trinta. contos de reis (30:000 $00 ), em cedulas 

de quinhentos Mil reis ( 5003000) ; que os dias 

se foram J>assando sem a menor suspeita .ar par -

te do Gerente e demais unccionarios , de que 

se tratasse de um crime na.uelle facto; çtue as-

sim , isento de q_ualg_uer responsabilidade e ti

vesse a sua vida atraralhada. , com algú.mao d.i i

das , resolveu apropriar- se em difinitivo daCJ..uel

le dinheiro ; que então p~ssou a satisfazer a.l

~ ·uns Jlat:;amentos, etc . Em vuizo, para onde foi 

remettido o accusado , ex- vi § 5 do artigo 254 

do Codit;o do Processo CriMinal declarou que , -

do ue dissera na Policia fonfirmava arenas as 

ultimas declaraçÕes ; g_ue quanto as emais , que 

são eyactamente as que se re erem e esclarecem 

-~------~a resnonsa. ilj.dade do delicto , diz o accusado 

- -que nao sao absolutamente verd.adeiras e ue as 

fez somente porq_ue, pensou em não se compromet

t e r perant e SE'lUS :paes no 'sta<lo da Bahia , que 

lhe f az iam continuamente remessas de dinheiro , 

ten<lo ainda para comprovar essa sua affirmati-

·a aleumas dessas cartas em poder do Doutor Ie-

nacio Pinheiro; g_ue ainda affirm.ou ser o autor 

do desfalque àe trinta contos de reis ( 30 :000 .; ) 

do Banco do Brasil , porque , no momento , e que 



pre~tava as suas declara·Ões na Policia~ , er~m 

tantas as ereuntas ~u·e lhe faztam e t~o gran

de a sua tençn.o ner,rosa., que fez semelhante na:r

rativa que não é al;Jsolutamente verdadeirA.; que 

nem podia ser o autor desse desfalque, de vez 

que , o serviço na Aeencia do Banco é tão :re~i-

lar ·e bem fiscalisado, que n~o seria possivel 

ficar semeJhante in ortnncia ao alcance do de

clarA.nte co;ntinuo que é d.aquella re art iqÃ o; -

etc. Verifica-se dos autos que o accmsA.do de-

c.;larou a sua responsabilidade no crime, :peran-

te a autoridade olicial, tendo em Juizo, ne~a-

él.o aquell s declaraçÕes. O inquerito :policial 

é · uma si ples fonte de e ~ clarecimen os, para a 

queixa ou denuncia. , sendo certo que as irregu

laridades do esrn não afetam o p:rocesso . O que 

tudo devidA.mente estudado: Considerando que se 

acha perfeita~ente caracterisado o crime de 

furto, com todos os seus elementos constituiti-

vos: a) subtração.; b) de coisa movel, alheia; -

c) contra a vouta.de do seu dono; d) com intenção 

fraudulenta, isto é, co~ dÓlo; Considerando que , 

em crimes desta natureza, r ·ramente se pode ·fa

zer a :provE~. completa, com testemunhas de vista, 

por isto ue os criminosos :procura sempre oc

casiÕes pro icias ara os cometter ocultaMente; 

Considerando que A. :prova indiciaria é comnleta, 

contra o acnusado, quer nas ci:rcumstancias que 

antecede:ram, quer nas que .sucederam ao delicto; 

Considerando que a eolara~ão feita pelo accu-

sado na l'olicia é digna de fé ·, por isto que, a .. 

fez sem nenhum constranclimeuto da autoridade -

... 



-

"' policial; Considerando g_ue nao ·esta duvida, 

do minucioso ex-ame dos autos e dos documentos 

que o acompanham g_ue , a jm orta c a de trjnta 

contOs de re s (30 : 0 n~ooo) desanarecida do -

Banco do Brasil, foi subtrahida pelo accusado 

a"\rid F'ernandes C~'l.mpos Costa; Considerando g_ue 

as allegaqÕes do réo , de ser a importancia a

prehendida em seu poder, producto de suas eco

no ias , não pro cedem, tendo em vista as demais 

p~ovas , aleunaA dellas fornecidas pelo proprio 

accusado , de que e sua situação não lhe permi

tia guardar semelhante g_uantia; Considerando -

~ue dos autos se revela claramente o dÓlo com 

(j_Ue aciu o accusad.o ; Consider·ando q_ue o crime 

foi. resolvido c execl'ttado pelo ac usado, o q,uo.l 

já ha,ria re A.rtido :parte da i ortancia subtrR.-

ida , ~f ectuando alruns pR.)E\ entos e ca"'tEtndo 

eM outr.os misteres; Considerando QUe a fir;ura 

•do delicto ca~itulado no artigo 330 , § 4° , do 

Codibo enal, aonsuma-He com a tirada, e , por-
,., 

tanto, 1060 CJ:UC o abcnte poc a cousa sob sua 

custodia; Consülcrando q_ue o furto é um õ.elic-

to jnstfl.tfl.neo e não contj.nnado ; Consiclerando -

g_ue o delicto do furto consuma-se logo que se 

dê a tirada, inderendcntemente da fi ~ra de a

J:Iro r·iação do objecto; Considerando g_ue o ar

rr.pendimer1to do agente e a restituiçÃ.o da coi

SA. fu!'tadA. , não fazem desapparecer o cA.racter 

cJ'i inoso do furto ; Considerando que está pro-

.vado , que houve da parte do réo n intenção de 

commet t er o furto; Considerando QUe essa inten

ão está patente nas declaraçÕes do proprio réo 



QUe, na Policia, sustentou que , le,nndo os pa

cotes 6 uardou-os em sua casa, até que venrlo que 

nincuem ouopeitava de crime, pa8sou a gastar; -

Considerando Çt,Ue para a condemnação do réo, ci

ta o douto advosado da defesa , nos seus arGumen

tos de folhas que, segn.ndo ensina Scipio Sighe-

le, ~ indi8 ensnvel, c 1e o MaGistrado , pondo to

da sua esc~tpulnsida~e cnnsci nciosa no estudo 

e apreciaçNo de todas as peças dos autos , na a

nalyse psicolorica das testemunhas e do réo , -

tenha formado, essa convioç~o firme, . absoluta, 

tranquilla c irredutível; Considerando gue essa 

convicção est~ perfeitamente apoiada nas pro ras 

irre.frae·aveis deste processo; Conside:ranà.o que 

toclas -as allet;açÕes do réo , no sentido àe ~us

tificar ·a importancia de vinte e um contos e -

dez mil reis (21:010$000) aprehendida em seu po-

der, f0ram cabalmente desfeitas ; Consicerando

que o Hunresentante do Hinisterio Publico, arti

culou no 1 i bello de folhA.s, a. a{;gravRnte do § -

6° do artigo 39 do Codi~o Penal; Co nsider~ndo -

que milita em favor do réo attcnuante do bom -

comportamento; Considerando tudo isto e o nais 

QUe dos autos consta: :tJ.eo r ·o ced cnt e e nccu-

sn·~o intent da c0ntrA nvjd Fernandes~ .Mnos 

Costa, par~ cnn~cnnal-o no ~r~o edin ~0 art -

, ' tióo 62, § 1° do refeJ'ido Codi.r;o, isto e, R um 

anno e uove me~es à e rn·i s~d celulal' c ntul ta de 

doze e meio (12 1/2) por cento do valor da im-

ortancüt subtrr~hicla. O e~c:ri rân recommend.e o • 
" , . '"' ,.. reo na IJrlsao em que se achA. e lance o seu noi'T'e 



no ról dos cul ados. Publia~ e-sc e intime-se . -, L 

CustA. são Lu , 17 de unho de 

tos e tr nta e seis. ever no t s arneiro o-

brinho". C~RTTF CO mn.is que da sentença RCimA. 

transcripta , houve ap~ellaç~o para a Camara Cri

minal da Côrte de Appellação , por parte do ad

vot;ado o réo, Dolltor 1/ald.emar de Sousa Britto , 

sondo suibnn.co o resrectivo termo , dentro do 

prR.so let.jal. C ,RTJF CO finE~.lmente <J.Ue tendo sj-

do o Doutor ~~ldernr d~ Sousa Britto, Etdvogado 

do r~o David Fernandes Campos Costa, intimado 

no din. vinte de Junho :proximo findo para sellar 

e preparar os autos, afim de subire á Camara 

Cri linal e gráo de recurso , conforme 'es .acho 

exarado e certidno constantes dos ditos autos, 

ás folhas àusentos e se senta e tres , até esta 
... 

data nao ooropareceu e cartorio :para a(luelle -

fim . O referido ~ verdade e aos autos e folhas 

citados me renorto ; do que dou fé . DadA. e pas

sada a presente certidão nesta cidade de são -

Luiz do ~aranhâo , em eu cartorio , aos vinte e 

dois dias do es de setenbro do anno de mil no-

'ecentos e trint!t e sela . Eu , ~"'~ 
~?~~/~~0 
~~~- ~~·~-c:: /.-;p' -1--.e 5. ft/J 

') 
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ACTA DA REUNJAO EH QUE ~ I NSTALADA A COMISSlO DE IN-

QUERITO N011EADA P};LO EXJviO. SR. PRES I D. !.NTE DO BANCO DO BRASIL, 

EM PORTARIA DE 11 DE SETEMBRO DE 1936 . 

Aos vinte e doi s di o.s do mês de Setembro de mi l novecentos e 

trinta e seis , reunidos os membros da Comissão de i nquérito , compos -
, t 

ta dos f uncionarias , srs . Jose Ribrunar Castro , Lu~s Felipe Ferreira 

da. Silva e Gentil José de Souza Machado , r espectivamente - Pr esiden

te , vice -Pres~dente e Secretario , fÔrarn iniciados os trabalhos refe 

rentes ao i nquérito administrativo para apurar a falta grave de que 

é acusado o s e rve11tuario , sr . David Fernandes Campos Costa , de fur 

to do. importancia de rs . 3o : ooo~pooo-( trinta contos de rÓis) -, em di -

nheiro , da Agência do Banco do Brasil no Maranhão , conforme portaria 

baixada pelo Exmo . Sr . Presidente do Banco do Brasil , em onze de Se 

tembro de mil novecentos e trinta e seis . 

A· comissão resolveu desi gnar a sala de suas sessões ,locali -
, , 

zada no predio a 1~a Candi do 1 endes , n~336 , nesta Cidade , no dia 27, 

ás 9 horas , para audiencia do acusado , por si ou as sistido por seu 

advogado ou rep resen tante do Sindicato da Clas s e , e fazer expedir a 

necessaria notificação . 

Resolveu, ainda , intimar , por carta , as testemunhas , srs . Lu{s 

Felipe de }rança e Abraão Rodri r;u es de Andrade , a comparecerem ao 

local , no dia e hora acima designados , para prestar depoimento . 

Nada mai s havendo a tratar , foi encerrada a reunião e lavra 

da a presente acta , que é subscrita por mim , 8ecretario , e assinada 

com os demais membros da Comissão . 

são Lu{s do Jffar c• nhão , 22 de Setembro de 1936 

.. 



- T E R M O DE J U N T A D A -

Aos 23 de Setembro de 1936, junto aos autos as intimações , 

com os respectivos "cientes", fel tas em 22/9/1936 , ás testemunhas 

srs . Abraão Rodrigues de Andrade e Lu{s Felipe de França , expedi 

das nos termos do art . 2Q. das "Instruções" para o inquerito admi -

nistrativo de que trata o art . 95 , do Regulamento aprovado pelo 

Decr , n"-54 , de 12 de Setembro de 1934', c$ )M r t€, 
~ ~~~ ~~) ~.{1 Q. ~~ 

H~'k~ ~~ 



Maranhão , 22 de Setembro de 1936 . 

Ilmo . Sr . 

ABRA!O RODRIGUES DE ANDRADE 

N/CIDADE 

· Tendo sido v.s . indicado como te s temunha no 

processo admini strativo instaurado pelo Banco do Brasil para 

apurar a falta grave imputada ao s erventuario sr . David Fernan

des Campos Costa , de furt o da importancia de rs . 3o : ooo~pooo - ( tr:in 

ta contos de réis )-, em dinheiro , da Agência do Banco do Brasi l 

no Maranhão , falta esta capitulada na letra a ) do art . l6 do Decr . 
, 

n Q.24615 , de 9 de Ju l ho de 1934 , convido- o a comparecer a a.udien-

cia. que se realizará na sala em que funciona a Comissão de Inqu~ 
, , 

rito , no predio a rua Candido Mendes , ng,336 , nesta Cidade , no d1a 
, 

27 , as 9 horas , afim de prestar o seu depoimento . 

SAUDAÇÕES 

pela COMIS SJI: O DE IITQUz:K 

~r~ 



Ilmo . Sr . 

LUÍS FELIPE DE FRANÇA 

N/CIDADE 

Maranhão , 22 de Setembro de 1936 . 

Tendo sido v.s . indicado como testemunha no 

processo administrativo instaurado pelo Banco do Brasil para 

apurar a falta. grave imputada ao serventua.rio sr . David Fer

nandes Campos Costa , de furto da importancia. de rs . 3o :ooo$ooo, 

(trinta contos de réis) -, em dinheiro , da Agência do Banco do 

Brasil no Maranhão , falta esta cr pitulada. na. letra. a.) do art . 

16 do Decr. n~24615 , de 9 de Julho de 1934 , convidb-o a. comp~ 
, , 

recer a a.udiencia. que se realizara na sala. em que funciona a - , , Comissao de Inquerito, no predio a. rua Candido Mendes , n~336, 

nesta. Cidade , no dia 27 , ás 9 horas , afim de prestar o seu 

depoimento . 

SAUDAÇ ÕES 

pela. GOMISSÃO DJ~ INQUERITO 

JJl'r~ 77 

~~~f;;k-~/f~ 
~&ffu-,&_~ 

.. 



- T E R M O DE J U N T A D A -

Aos 23 de Setembro de 1936 , junto aos autos a cer

tidão de entrega e a citação feita em 22 de Setembro de 1936 

ao acusado , sr . David Fernandes Campos Costa , expedida nos 

t êrmos do art . 2Q. das " Instruções" para o inquerito adminis 

trativo de que trata o art . 95 , do Regulamento aprovado pelo 

Decr. n Q.54 , de 12 de Setembro de 193~. ~~~ ~1 

~ ~CU'-Ã..Ac;Ú1, ~~ ~.J.· e.f 

cfé-v:; ~'.19 ~ ~~.., 



- CERTIDJCO-

Certifico que foi entregue ao acusado , sr . David 

Fernandes Campm Costa , a citação constante dêstes autos , o 

qual , ficando com uma via dêsse documento , se deu por intima-

do . 
Quanto ao "ciente" referido no art . 5° das " Ins -

truções" para o inquerito administrativo de que trata o art . 

95 do Regulamento aprovado pelo Decr . n~ 54 , de 12 de Setem

bro de 1934 , a sêr lançado no respectivo instrumento de cita

ção , foi testemunhado pelo auxiliar do Diretor da Penitencia-

ria do Es tado , por se têr recusado o citado a satis f azer essa 

formalidade , Em 23 de Setembro de 1936, & 'M ~ 
~ \ /A~,LJ- ~ ~ ~.1' -e 
eu::::!'" I / ,., ~ '> - {) 

. ~~tfk~~~ 

• 



Maranhão , 22 de Setembro de 1936 

Ilmo . sr . 

DAVID FERNANDES C~~POS COSTA 

N/CIDADE 

Tendo sido ~ . s . acusado de têr furtado a impor 

tancia de rs . 3o : ooo$ooo-(trinta contos de réis) -, em dinheiro , na 

Agência do Banco do Brasil nesta Cidade , conforme provam as certi 

dÕes do inquérito levado a efeito na la . Delegacia Auxiliar de Po

l:i.cia e da sentença condenatoria proferida pelo Juiz do Crime da 

Comarca da Capital do Estado do Maranhão , o que constitue falta 

grave , compreendida na letra a) do ârt . l6 do Decr . n~24615 1 de 9 

de Julho de 1934 , e em cumprimento á portaria do Exmo . Sr . Pres,! 

dente do Banco do Brasil , de 11 de Setembro de 1936 , que nomeou e~ 

ta Comissão para apurar a falta em inquérito administrativo , de 

acÔrdo com os termos do citado decreto, convido- o a comparecer 
, 
a 

audiencia que se realizará. na sala em que funciona a referida Co

missão, localizada á rua Candido Mendes , nQ336, nesta Cidade , no 
, 

dia 27 , as 9 horas , podendo v.s . fazer - se acompanhar do seu advo-

gado ou ser assistido pelo advogado ou representante do Sindicato 

da classe a que pertence . 

Foram arroladas as seguintes testemunhas: 

Abraão Rodrigues de Andrade e 
Lu{s Felipe de França·. 

SAUDAÇÕES 



.... . 

T E R M O DE J U N T A D A 

Aos 24 de Setembro de 1936 , junto aos autos a carta 

de 24 de Setembro de 1936 , da Agência do Banco do Brasil no Ma

ranhão , anexando a certidão do inquerito instaurado em Feverei 

ro dêste ano , na la . Delegacia Auxiliar de Policia , desta Capital , 

a respeito do furto de 3o : ooo$ooo verificado na mêsma ac:; ência , de 

que é acusado o serventuari o - David Fernandes Campos Costa . cit..J 
~ ~ J( ~ "'-.cu.Ao.diJ) ~I ~J-' ~ 

~- ~~,~~~~ 



!?JJanco do !?/J'UU).e~ 
~--~OCÇD j;~t.o~o 

. .9.:t...l'dr-. ." 

Mod. 03/02 

2o/-

Sr. Presidente, 

Maranhão , 24 de Setembro de 1 

COMISSJ(O DE I NQ,UERITO 

N/CIDADE 

CASO DAVI D FERNANDES CAMPOS COSTA- Para os devidos fins ,jun

t amos á presente a certidão de inquerito insta~rado na la. 

Delega·cia Auxiliar de Policia, desta Capital, a respeito do 

furto da importancia de rs . 3o :ooo~p ooo -ocorrido nesta Agên-
, 

cia, em Setembro do ano ppdo., de cujo crime e acusado o 

serventuario - David Fernandes Campos Costa·. 

An.-l 



CHID"'ATURA DE POLICIA :CO ESTAOO :00 M.ARANH1o 

la. Delegacia Auxiliar 

São Luiz,l8 de Fevereiro de 1936. 

'lALDEMIRO DE lf ENDES 

ESCRIVÃO DA POLICIA 

TAL ro ESTA:oo ro Jt . .u.Jo..L. .... , ... ._. 

POR NOMEAÇlO LEGAL,etc., 

CERTIFICO,a reQuerimento verbal do er. 

Vir~ilio Cantanhêde Sobrinho,~erente da filial do Banco do 

Brastl,n~sta Capital,QUe são do teôr QUe se se~ue os autos 

de inQuerito policial instaurado a re~eito do furto da im

portancia de trinta contos de reis (Rs.30:000$000),occorri

do naQUelle estabelecimento bancario em Setembro do anno pas

sado,de cujo crime é accusado o continuo David Fernandes 

C~pos Costa:" Chefatura de Policia. Estado do Maranhão. la. 

Delegacia Auxiliar. InQuerito Policial.artQ 33l,do Codigo 

Penal.Acc.David Fernandes C&mpos Co sta.Of:f .Banco do Brasil • . 
O escrivão,Waldemiro de Mendes Mattos.Autuação. Aos 17 dias 

do mez de Fevereiro,ào anno de mil novecentos e trinta e seis, 

nesta cidade de são,capi tal do Estado d·> Maranhão, em meu ca.r

torio,autoei o auto QUe adiante se segue e lavrei este ter

mo em \trtude da ordem nelle contida. Eu, Waldemiro de :Mendes 

Mattos,escrivão,o escrevi e autoe~. PORTABIA. Sendo publico 

e notorio o f cto de haver desapparecido,em Setembro do an

no passado,da A~encia do Banco do Brasil,nesta Capital,a im

portancia de trinta contos de reis (Rs. \30:000$000) ,r·ecahin

do as suspeitas de autoría do :furto ao continuo daquelle 

estabelecimento b ncario ,David Fernandes C&mpos Costa, QUe 

leva,ultimamente,vida desregrada,e porQue,na e$Pecie,se 

trPte de crime de acção publica,determino seja procedida 

ri~orosa busca na residencia do referido funccionario,pro

cedendo .. se ás diligencias necessarias I> ra esclarecimento ('l o 

:facto de QUe se trata. O que cumpra-se. la. Delegacia Auxi

liar de Policia da Capital do Estado do Maranhão,l? de Fe-



~ereiro,de 1936.a) I~nacio Pinheiro,l2 Del egado Auxiliar.AUTO 

DE :BUSCA E .APPREH:ENSÃO. Aos desesete dias do mez de Feverei ro, 

do anno de mil novecentos e trina t e sei s,nesta cidade de são ·- -.=-~......,.._ . • , 

Luiz do Mararihão,na casa sita á rua das Laranjeira& 36,residen-

cia de Da.vid Fernandes Campos Costa,ondo :foi vindo o 12 Dele~a-

do Auxiliar de Policia,doutor I~nacio Pinheiro,commigo escrivão 

abaixo nomead.o, a autoridade intimou áquelle :para que,incontinen-

ti ,lhe franqueasse a entrada,ao que obedecendo o mesmo f'oi f'ei-

ta - em :presença das testemunhas· José de Oliveira Costa e EPa

minondas Soares,convidadas para assistir á dili~ encia,rigorosa 

busca em todas as de:pendencias da casa em questão,revistando ar

marios, gaveta.s ,roupas e todos os moveis nella existentes e en

contrando,af'inal,dentro de um mesinha,na sala de jantar,movel 

de côr amarella,a importancia de vinte e um contos de reis,re

presentada pelas seguintes cedulas: 2 emittidas pelo Banco do 
' 

Brasil,do va.lôr de 500$,cada,estampa la.,serie 2a. uma,estam-

:pa la~ serie 4a.,outra,res:p ectivamente,de nos.32.888 e 44.126; 

40 {quarenta) cedulas de 500$,cada, em1tidas P. Plo Thesouro Na-
' cional,sendo uma da estampa lOa.,serie 2a. noa 85.482;outra,es-

t~:pa loa. serie 9a.,n2 82.947;outra,estampa lOa.serie l3a .n2 

67 .088; outra estarnlia 12a. serie 20â. n2 83. 740;·duas da estampa 

l2a.set iea2a. de nos. 478 e 8l.036;outra,estampa 14a. serie 2a. 

n2 58.438; quatro,estampa 14&. serie 3a. de nos. 37.645,20.520, 

67.765 e 35.965; duas outras,estampa 14a. serie 4a.,de nos. 
, 

64.036 e 21.604; duas,estampa 14a. serie 6a. nos.l3.944 e 

37.296; duas ' estampa 14a. serie 9a. nos. 45.044 e 40.490; duas 

esta~a l 4a. seri e lOa. nos. 367 e 54.232; outra,estam:pa l 4a. 
I 

se'rie lla. no. 54.683; duas,esta.nlpa 15a.- serie l a . nos. 94.683 

e 79;003; duas, es t ampa l5a.serie 2a. nos.91.580 e 44.648;outra 

estampa lba ., s erie 4a~, nº 72.189; outra , estam:pa 15a. s erie 5a ., 

n 53 . 6'78; quatr o, eR t am.pa 15a . s erie 6a ., nos . 69 ._29 0, 52. 639, 

69 .332 e 69. 496; t res, es t am:pa 15a . serie 7a ., nos . 66 . 619 e 

91. 458 e 6.928 ; outra , estampa 15a . serie 8a., nº 70. 221; .QURtro, 

es t ampa lá. serie 9a ., de nos . 1.14? , 10, 963', 5t3 . 61 e 47 . 'l7o; 

ms , estampa 15a . ·e serie lüa ., de nos . 29.023 e 82 . 429; :prece

cedendo a autoridade a' novas inves t igações , encontrou e ap:pr e-



" ' * 

hende~num do8 bolsos da calça que David Fernandes Cam~os Cos

ta vestia,uma ced la de dez mil reis emittida ~elo The 

Nacional,e trompa l?a. e seria lOOa. nº084489,~Gl o que 

ri ade tudo a~prehendeu a mandou lavrar este auto,qu 

com David ]ernandes CamPos Costa,proprietario da ca 

temunhas arroladas neste auto , e os senhores Obvis C 

Branco~Henry Airlie ravares,Levy Santos , Abrahão ~odrigues de 

Andrade e Raymundo Go4es,fUnccionrios do Banco do Brasil ~re-
' sentes á diligencia e a mulher Honorina de Jesus ~antanna; do 

qua,~ara constar,riz este termo. Eu, Waldemiro de endes l~ttos , 

escrivão,os e~crevi . aa) Ignacio Pinheiro , David Fernan es Cam~os 

Costa, José de Oliveira Costa,E~aminondas Soares, Clovis Castello 

Branco, Henry Airlie Tavare~evy Santos,Abrahão Rodrigues de An

drade,Raymunrlo Gomes e Honorina de Jesus 0 antanna . A. Instaure

se inquerito a respeito . O escr~vão co~vide as pes~ôas que te-, 

nham conhecimento do facto para, em dia e hora que designar,pres-
' tarem declara Ões nesta Delegacia. são Luiz,l9 de ..l:!'evereiro de 

1936. são,digo,Ignacio Pinheiro,!º Delegado Au iliar. Certidão. 
' ' Certifico que, em· cumprimento ao despacho S '1~ra,rque foi exarado 

nestes autos pelo Sr. TIT. 1º Dele -ado Auxiliar,intimei,nesta 

data,os senhores Virgilio Cantanhêde Sobrinho,gerente da fili- ~ 
ai o ~anco do Brasil,nesta Ca~ital,e Clovis Casta lo Branco, 

Henry Airlie~ares,Levy Santos,Abr hão Rodri~ 1es de Andrade, 

Raymundo Gomes e Lui~ Fel1ppe França,para prestarem declara-

ções neste inquerito. o re·f8rirto é verdaêe e dou fé. ~m 1 ?-2-

1936. O escrivão,Valdemirod!e Mendes .[attos .Termo de declara-
... 

çoes, Aos desesete mias do mez de ;gevereiro,do ann.o de mil no-

vecentos e trinta e seis,nesta cidade de são Luiz , ca~inal do 

~stado do Maranhão,na la . Dele acia Auxiliar de Policia, presen

te o Dele ado , doutor I gnacio Pinheiro,c~nigo escrivão abaixo 

nomeado,compareceu Virgilio Cantanhêde Sobrtmno,maratihense, ca

sado, com 44 annos de idade,gerente da ilial do Banco doBra-

il,nes ta Capi tal,morador á rua Rio Branco,nº 9,s bendo lêr e 
• 

escrever. Perguntado e é ve dade ter,em Setembro dn anno pro-

ximo passado,des pparecido do cofres da ncia do Banco do 

Brasil,nesta Capital,a importancia de trinta contos de reis, 



-segundo a versao em curso? Respondeu: que,ef· ectiva~ente,no ba-

lanço procedido a 30 de Setembro de 193b, oi consta~ado haver 

uma difrere~a de trinta co~tos no dinheiro da Reserva,que es

ta a sob sua guarda,como ger~nte daquelle estabelecimento ban

cario.Perguntado qual o resultado das diligencias procedidas na-

quel e estabelecimento pelos seus dirigentes e se della resul

tou suspeita a q1alquer individuo,ou funccionario mesmo, de ter 

sido o autos do desfalque? Respondeu: que foram infructi··eras 
' 

taes diligencias e s6 ultimamente, norque eram denuncia~ores os 

gastos eitos pelo continuo David Fernandes Campos Costa,foi 

suspeitado como auto8 do fUrto dos trinta ~ontos ,de vez que o 

mesmo percebe cpmo vencimentos apenas dusentos e vinte e cin

co mil reis,mensaes,quapdo estava despendendo em gastos impor

tancias muitas vezes por esta multiplicadas e foi este facto 

constatado por alguns funccionarios daquella Agencia,dentre 

elles Haymundo Gomes,Luiz França e Abrahão Andrade e,a seu 

vêr,acaba de ser. posi~ivada ~ sua autoria por estar hoje se

guramente informado de ter a Policia,em diligencia procedida 

hnntem,á noite,á rua das Laranjeiras,nQ 36,ap~rehendido em 

poder do referido David Fernandes Campos Costa , a inportancia 

de vinte e um contos e dez mil reis (Bs. 21 :010. OOO),represen

tada em quarenta e duas cedulas de quinhentos mil reis e uma 

de dez mil reis. ~erguntado CQmo suppôe ter s.e operado o fur

to? Re~ondeu: que a Caixa-Forte tem uma grade,dentro da qual 

se acha o cofre em que é guardado o dinheiro da eserva; que, 

para abril-a,é neqessario o concurso das d1~as mãos; e se por 

uma circ nstancia ,qualquer aquelle que pretender abril-a con

duzindo um objActo,terá,neces ~ariamente , pela razão expos ta,de 

dei al-o sobre uma e. tante alli exi tente; que provavelmente, 

foi o quê occorreu com 9 pacote dos trinta contos,em maç os de 

dez contos,cada,da especie,em notas ap~reheniidas em poder de 

David; que , assim,David, aproveitando-se de lrm descuido ,talvez 

se tenha anoderado do dinheiro que;necessariamente , se achava 

em cimn daquella estante.Perguntado se tem,a respeito,alguma 

d claração a fazer. espondeu: que nada mais,de momento,sobre 

o assumpto,tem a dizer. Nada mais disse. Lido e achado confor-



me é asRignado. Eu, aldemiro de Mendes Mattos,escrivão,o 

escrivão,o escrevi.aa)lgnac~o Pinheiro,Vir ~ilio Oantanhê. 

' 

de Sobrinho . ~ermo de declaraçÕes . E logo em seguida,na\~e 
ma nata,local,em presenç~ dR mesma autoridade,commig~~·~· 

crivão abaixo nomeado, oi ouvido Clovis Caste1lo Br n 

auhyense,casado,com 37 annos de idade,contador da 

do ~anco do Brasil,nesta Capital,residente á rua 

Bayol,nQ l33,sabendo lêr es escrever. Perguntado se é ver

dade ter,em Setembro do anno passado,desapparecido dos 'co

fres da Agencia do ~anco do Bra il,nesta üapital,a .importan

cia de trinta contos de reis,segundo versão em curso? Res

pondeu: que é verdade e que o facto foi constatado quando 

~o balanço procedido a 30 de Setembro daquelle anno,sendo 
' a difrerença verificada no cof're destinado á Reserva do di-

nheiro . Perguntado se attribue o facto a alguem? Hespondeu: 

que nunca foi suspeitado funcoionario algum daquel1e .Banco, 

mesmo porque , amais foi a tt.ribuido o facto a um crime; que, 

o entretanto,as diligencias alli procedidas pela propria direc_ 
.., 

çao do Hanco,~oram infructiferas;que,recentemente,em virtude 

dos gastos desordenados e David Fernandes Campos Costa,que 

naquel . e estabelecimento tem as funcçnes de continuo,e per

cebe de vencimentos dusentos e vinte e cinco mil reis,alguns 

funccionarios de sua cathegoría denunciaram á administração 

do ~anco essa irregularidade de vida de David,racto que tl

nha presa a attenção da Policia, que o conservava em obser

vação; que em consequencia , das diligencias policiaes proce

didas hontem,á noite,á rua das Laranjeiras,nQ 36,está certo 

que,effectivamente , roi David .b'ernandes uarn:Pos Costa o autor 

do furto daquella importancia,de vez que a quantia de vinte 

e um contos e dez mil reis,apprehendida em poder de David é 

representada em cedulas da mesma especie que as do dinheiro 

desap:parecido do Banco . Perguntado como a t' ,rl bue ter David 
/ 

se apropriado dos trinta contos de reis re erirlos? Respondeu: 
- . · que mao se pode operar a abertura da grade que ~roteje o co-

; ~ 

fre com uma so mao; d'ahi,talvez,tenha o gerente,Vir~ilio 

üantanhêde Sobrinho,:por um descuido , deixado os tres maços de 

c ed.ulas de quinhentos mil reis, no valor de dez contos, cada, 



sobre uma es t ant e all i existent e para poper, com as duas 

mãoGs , abTir a grade e 1:possivelmente, esq_ue.c'ldo, :por q_ualq_uer 

cj rcuns tancia, de rec()lher f:l.O cof're aq_uel1e dinh.eiro; q_ue , 
.... 

entao, David, ao :passar :por aq_uelJe movel , esca:pp de q_ualq_uer 

obs.ervação, se te·nha apoderado daq_uella. im:portancia; q_ue é 

esta a unica hypothese :possivel de se ter d~do , já q_ue não 

houve arrombamànto do corr~ alludido,nem roi constatada a 

dirferença em Caixa . N,ada mais disse. I.ido e achado conror

me é assignado . Eu, Waldemiro de endes Mattos , escrivão , o 

escrevi . aa,.) .1gnaio J:JJ.nheJ.ro,Clovis Castello Branco. 'l'ermo .de 

d-eclara Ões. E logo em rseguida,foi ouvido Renry Airlie 'l'a-

vares, J.aranhense, casad.o, com 37 annos de idarle , cont'erente da 

Agencia do Banco do Brasil , nesta Ca:pital , morador á rua Jos 

Bonií'acio , nº 5b5, sabendo lêr e escrever. Perguntado se é ver

dade te:r d.esa:pparecido, 9ll Setembro do anno í'indo , do coí're 

da Agencia do Banco do Brasil,ne~ta Oapital,a imD()rtancia de 

•trinta contos d.e reis? Bespondeu: q_ue, eí'f'eotivamente, em 3ü 

de · Setembro de 193b, num balanço procedido roi veriricada 

uma dift'erença de trinta contos à'e reis, no corre da reser-

va d.o dinheJ.ro , em notas de quinhentos md.l reis , segur!do a 

respeCtJ.va escri:pta; que não o·bstante varias dJ.ligencJ.as 

procedidas :pelá gerencia,nenhum esclarecimento foi colhido 

~ara o facto,girando em tornb da :possibilidade de um engano. 

de ·troco ou de um descuido qualquer do gerente, VirgJ.lJ.o Oan

tnnhêde Sobrinho; q_ue· jama~s foi suspeitado q_ualquer 1 nccio

nario daQuelle estabelecimento como capaz de de se ter apro

priado, indebi tamente, daq_uelle dinheiro; q_ue sempre foi at'as ta

da a hy:potnese de se tratar, no caso, de wn c J.me a apurar;q_ue 

por ultimo,Luiz Feli:pne de França, continuo q_ue alli exerce 

a sua actividade, :pas ou a notar q_ue David Fern~ndes Campos 

Oosta, estava levan&o desregrada, considerando os gastos de

sordenados q_ue azia; q_ue , :porteriormente, Ra~undo Gomes , tam

bem continuo do Banco, con. tatou o mesmo facto; q_ue 1 .vado 

isto ao conhecimento da gerencia , alguns f'unccionarios deli

beraram desvendar o myst~rJ.o que envolvia a vida de David, 

assim é qtll.e tiveram 0Iroortunidade de vet?ir.icar q_ue não era 
... 

( sem razao a denuncJ.a daquelles fUnccJ.onarios,porq_ue o caso 



.. 

Q " 

já interessava, tambem, a Policia, QUe tinha David em observa

ção; que hoje está cnnvencido ter sido David o a tor d 

to dos trinta contos,porque a ~sso lhe conduz a 

procédida,hontem,á ~o~te,pela ~olicia,á rua das 

nQ' 36,na casa de David,dil~genc~a que conclu~u por 

' der,all~,a ~mportanc~a de v~nte e um contos e dez m 

em cedulas de especie das furtadas e ter ertectuado a pr~

são de Dav~d. ~ergunta~o como supnÕe se tenha operadÓ o rur

to? Respondeu: que para abrir-se a grade que ~otege o co

!'re ondP- se encontra a reserva cie dinheiro, é necesqario o 

concurso das' duas mãos,e,assim,qualquer pessôa que alli en

tre conduzindo qualQuer objecto,é obrigada a deposital-o nu

ma estanté proxima,emQuanto se empenha na abertura; d'ahi a 

hypothese de ter o senhor Virgilio Cantanhêde Sobrin~o, ge

r ente da agenc~a,ao conduzir aquel le dinheiro,posto na es

tante al l udlda,emquanto abria a grade e,por qualquer circuns

t ancia,esquec Jdo de recolher ao corre,racil,por~anto,de se 

ter DRvid ffern ndes Uampos Costa,apropriado,porque,sem duvi

da, não estava oose~ano. Nada mais d~sse. Lido e achado con

r orme é ass~gnad0. ~u,Wa1demiro de Mondes Mattos,escrivão,o 

escrevi.aa) l gnacto Pi'nheiro, Henry Airlie 'l'avares.AU'l'O D.l:!} 

J;JER<JU.N'J:AS AO AUUut:JADO • .H] logo em seguida, roi ouvido o accusa-

. do, que declarou chamar-se .uavid .l!'erm~ndes Campos Costa, bahi

ano,solteiro,com 23 annos de idade,continuo da agencia do. 

Hanco do ~rasil,morador á rua das Laranjeiras,nQ 3b,sabendo 

lêr e escrever. ~erguntado oque tem a declarar a respeito 

Q furto de que é acc1sado e como explica ter sido apprehen

dida, em seu pdder, em t'i.J.J .• igencia e ectuada á r 11a das Laran

jeiras,nQ 3o,hontem,a imDortancia de vinte e um contos e 

dez mil reis? Respo deu: que em dias de t>et.embro do anno pro

ximo passado,:Pas .... ando,occasi:onalmente,junto a urna estantE! 

e~istente na Agencia do Hanco do Brasil,nesta Cap~tal,e pro

ximo á grade que protege a caixa-rorte,viu tres maços de di

n:heiro,alli,postos pelo sr. Virgilio Cantanhêde Sobrinho,"ge

rente daquelJ. e estabelecimento b~ ncario, dinheiro em que de

veria, digo, dinheiro esse que dev8ria ser ~ecolh1do ao cotre 

I 1 

li 



·~ de reserva ; ~ue nao tenrui sido visto ~or ~ al uer fUncclo-

nar1o do jjanco, resolveu gua dar o ach~do,:para fazer entrP

ga, op rtunamente,ao sr. Cantanhêde; que conduziu aqueDa 

im:portancia ~ara sua residencia, onde contou trinta contos 
I 

de reis em ce ulas de quinhentos mil reis; que os dias se 
I 

~oram ~assando, sem a menor s spe1ta ~or parte do gerente 
' e démais funccionarios de que se tratasse de um Crlme na-

. Uell é facto; q e,ass1m,'1sento de qualquer re&ponsaoilid.a-· 

de e tives~e a sua vida atra~alhada com al umas dividas , 

reAolveu apropriar- se,em dà'1nitivo,daquel e inhe1ro; quê 

então,pas. ou a s tisfazer alguns ~agamentos,notadamente o 

de uma ~romí:ssoria no valôr de oitocentos mil re1s de que 

era devedor ao Hanco do .Maranbão,o~erand.o uma reforma com 

apagamento de quinhentos mil reis e emissão de um titulo 

de divida e~ t vôr daquelle Banco , no valôr de tresentos 

-mil reis , cuja divida ainda nao pagou; que hontem, digo , que 

outros pagamentos satisfez em pequena monta , a casas de pen

sões,pharmacias)lojas, euo .; q~e adquirlu um dmque de case-

·· mira marron na Alfa1atnria do Sr . Carlos Souza,pela impor

tanola de tresentos mil reis e, posteriormente, wna oàlça de 
~ t 'lanella no valor de cento e oincoenta mil reis , ~ara cuj o 

pagamento trocára duas Cedulas de q1inhentos mil reis; que 

àdquir1u, a1nda, da.ndc ~ara pa· a ento outra cedula de quinhen

tos mil reis , um duque de linho branco, n" Casa Branca; que 

com:prára ~ara sua amante, Honorina 'de Jesus Santan~a,um re

log1o-pulse1ra,por cento e c1ncoenta mil reis , na Casa Krau

se; ~e tendo sympathisado com Ho~ina de 'Jesus Santanna, 
... 

retirou- a da J:iensao ".Hancho Fundo 11 , 1nstallando- a em casa 

alugada á rua das Laranjeiras, nº 36; q~e ~ara a installa

ção de Honor1na,a111,àugou moveis a E uardo Lo~es , com agen

cia , para este fim,ne~ta Oapital; ue para completar a ins

tallação, adi~iriu outros objectos ~or compra; que despen-

· a.eu de indumentaria p ra Honorina importancia que, de momen

. to,nNo pode precisar; ~e despendBu,tambem, im ort ncias não 

-~rec1sas em ~asseios de automovel,despezas nos clubs,:penso-

es, ".dars•• e bailes, em comJ;>anh1a de sua a,nante; que outras 

de E{)ezas t'ez, das quaes não se recorda, com minudencia, ara 

.. 
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poder :precisar; que todos esses gasto~,em resumo, oram 

tos com o que falta :para completar os tr1nta contos,do 

e s se a:prr·:pr1ou e :pertencentes ao . Banco do Hras1:'l; 

disse. Lido ecachad.o con!'orme :pela au tor.Luaue, :pelo 

e por Basilio Rocha e José Guimarães Moreira,pres 

casião em que era lavrado este auto. Eu.Waldemiro 

Mattos,escrivão,o escrevi.aa) lgnacio Einheiro,Tiavld jernan-

. des UaiD.IJos üosta,Hasilio .Hocha,Jos Guimarães Moreira.Termo 

de declarações de Honor1na de Jesus ~antanna. E loeo em se

guida, í'o1. ouvida Honorina de Jesus tiantanna,:piauhyenee, sol

telra,com 2b annos de idaà.e,residente á rua das Laranjeiras, 

nº 3o,sabendo lêr ~escrever. ~erg1mtada o qoe sabe a res-

:P el to dos !'a c tos de que trata este inqueri to? .Hespond.eu: que 

1gnorava ter Davlõ. ~'ernandes uam:po:'3 C os ta, seu amante, a:pro

:priad.o-se de tr1nta contos de reis :pertencentes ao Banco d.o 

Hrasil,racto que s6 veiu a ter conhecimento :por ter ouvido 

e as~lst1do David conressar ao lº Delegado ser o autor des~e 

:furto; que :para si !'oi surpreza ter David, em sua casa, em um 

i / 

movel da varanda,esse d1nhe1ro; que jamais abriu a gaveta,on- ~ 

de 0 dinheiro se contlnha; que ha mais de armo m8ntem relaçõ- ~, 
es de int1ma nmizade com David,desde que ingressára no roere- ~ 

tricio e se achava h:ps:pedada na ••Pensão Rancho .Fundo"; que, 

nessa é:poca,David a visitava com :rrequenc1a,porém,sem gas

tos de monta,dlgo,:porém,sem :fazer gastos de monta; que,por 

ul t1mo, Davld pr0:poz-lhe transt·ertl ... a da' Pensão Rngina", onde 

já se encontrava,:para uma casa :paricular onde cur,tearia su

as des ezas; que no dia cinco deste mez,David,tendo alugado 

uma porta e j nnella á rua das Laranjeiras,nº 3o,trans:portou-a 

:pará alli,onde installou-a convenientemente,alugando moveis 

e adqu1rindo :por compra outros ooejectos necessarios ao arran. 

j o de casa; que Davld, de começo, estabeleceu que a cornedoria 

:rosse f'dlrnecida ao casal da pensão de dona Joam,a, á rua 2e 

de Julho,.com o que despendla seis mil reis dlarios; que pa

ra as dema1s d~:pezas de casa,o dis:pendio era de c1nco mil 

reis,por semana; que de outubro a e$ta :pa te recebeu como 

:presente o:rt'erecido IXD"r David, o seguinte: um relogio-:pul-



s·eira, de O\· ro , adq_u1r1cio na vasa Krause ; dois vestidos de seda , 

·sendo nm de -côr verde e outro estampado, d.e"mousseline•; um aga

salho de ve'llud.ó, algumas :pF>ças de roupa branca e um :par de sa

:patos; que era habito de David f'req_uentar as :pensÕes e dlubs, 
' · ond.e, sem:pre, gastava, especJ.almente eom bebidas; que David, sem-

pre dis e que entre ordenado e grAtificações venc~a,mensalmen-
-te,quatrocentos mil reis , a:p:proxim~<l d.amente; que de Outubro :para 

cá , .uavid comprou :para seu uso um duque de casemira marron; uma 

éalça de ~lanella,um duque Qe brim de linho , varios :pyjRmas, um 

paT d sapatos broncos e :pequenos objectos outros; ue nos pas-
' .., \ . 

seios de David ás ensnes e cfrubs quasJ. sempre o acompanhava. 

Nada mais J.sse . L1do e achado coní'orme é assignad.o. ~'.ru, 1rialdemi

ro de Mande Ma~tos,escrivão , o escrev1.aa)1gnacio Pinheiro,Ho

norina da ~ Jesus, Santanna . ~1eimo de declarações. J~ lOnO em se

guida,roi ouvido Levy Bantos, maranhense, solteJ.ro, com 30 annos 

' de id.ade,~lncoionario da agencia do ~anco do Brasil,nesta Oa:pi-

tal , morador rua Coronel Oollares Moreira, nº 192, sabendo lêr 

e escrever .~erguntado o e sabe a respeito dos factos que de

ram origem instauração deste 1nquer1 to'? tRes-pondeu: que no 

balanço :procedido na agenc1a do ~anco do Brasil , nesta Oa:pital , 
' a 30 de ~etembro do anno f'indo , f'oi constatado uma dir rerença , 

para menos , de ·trinta contos de reis , no dinheiDo -xistente no 

co~re des tinado á reserva de numeraria ; que varias ~oram as 

diligencias internamente :procedid.as, girand.o todas el aà em 

' torno da escr1Jil!ta e da I)ossibilidad.e de um enr~ano em troco , 

sem, entretanto, lograr nenh'lllll resuJI.:tad.o ; que reinava em todos 
/ / os· que traballlam naquelle estabelecimento ja a certe.za de que 

'a di~~erença não seria conhecida e que s6 um en ano a J.)oderia 

ter d.eterm1nad.o como a de troco ,~or amplo; ue entretanto, 

recentementé, os gastos desmedidos do continuo .David. J!'ernandes 

Campos Oosta,gerára a suspe1ta de que elle se tives~ e locuple-
\ 

tado , por qualquer meio, d.aquella quantia; que empenhados alguns 

~unccionarios em esclarecer o racto , constataram q ·e DavJ.d ha

via adquirido varios oojectos,d.and.o para o pagamento ced.1 las 

de quinhentos mi l reis , e exactamente das do mesmo valÔr que 

perfaziam o valÔr dos trinta contos d.esa:pparecid.os,facto que 

causou extr.mnhesa, tanto ma1s QUanto percebendo DavJ.d de ven-

' ~ ' 

• 
• 
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· Cimentos mensaes duzentos e vinte e cinco miJ r eis,não ~ode~ 

r1& estar exibindo,continuadamente,cedulas de 

reis,para ~agamento de sua despezas; que horltem,á no· 

. passou o facto do ter eno da SUPlJOSlçâo !)a a a 

virtude da diligencia procedlda pela Eol~cla á rua 

- jeiras,nº 3ó,onde ·residia dDavid,em companhia deu n 

da qual resultou a ap:prehensão de v:Lnte e um contos e dez mil 

reis,em J)nder de DaYid e a sua cons~quente :prisão; que· é ã:'ahi 

· a conv1cção ã.e que í'Ôra Davld .l!'ernandes Campos Cos tia, que, inde

pitamente,se apropriárams tri nta contos. desa:p:parecidos do Han-
I 

co,accrescido de QUe está seguramente informado de haver nav1d 

praticad~ o crime.~a~a mais diss e.Lido e achado r.oní'orme.Eu, 

· Walà.emiro de Mendes J\da.ttos, escrivão, o escrevi.aa) lgnacio J?i

nheiro, ~e"Vy Bantos. ·rermo d.e declarações. Aos dGsenove d.las 

do mez de .Jfeverellro, do an"'lo de mil novecent r s e trlnta e se1s, 

nesta cidade d.e são 'Llliz do .MaTanhão, na la. Delegacia Auxiliar 

· à.e Eolicia~~resente o Delegado,doutor 1gnacio J?inhelro,co~go 

escr 1vão abaixo declarado,foi ouvido Abrahão Rodrigues de An

drade,maranhense,casad.o,com 42 annos de idade,co~rador do Ban

co do Brasil (agencia desta Capital~,morador á rua Joaquim ~a-
I 

~ vora,nQ 219,sabendo lêr e escrever e dlsse: que a 30 de Setem-

bro,do annopassado,fol ver1f1cado uma dif erença,:para menos,~e 

· trinta contos de reis,no dinhe1ro da reserva da agencia do Han-..... ., 
co do ~rasil,onde emprega a sua activid.ade ; ~e,logo~ empenha

ram ·os funccionarios do Hanco em nroceder ri~~rosa syndicancia 

a respeito,nada conseguindo,:porém; que,em consequencia da vida 

desregrada que levava, ultimamente, o continuo. David .l!'ernandes 

·6am:pos Costa,já gastando superíulamente em ba1 es,pensÕes,clu

bs,já installando em casa pr,p:pria,como sua amante,uma· mulher 

que- anteriormente morava numa pensão,:passou a ser t .ido como 

- suspe1to da autoria a.o crme de furto d "s t'rlnta contos d.esap

:parecidos daquelle Banco; que tendo,sobre o assum:pto,conversa

do com o Dr,. lgnacio Einheiro,lº Delegado d~ Uapital,:por este 
• lhe í'oi dito que as dili~""' encias para esclarecimento do í'acto 

estavam bem encaminhadas; que -segunda-í'eira ultima, em oom:panhla 

dos funccionarios do Hanco,Henry ~avares,Clovls Castello Eran

c o, .M.aymundo Gomes e Levy tiantos, a conselho da Pollllria, t'oi até 

~I 
r 



~ res~denc~a de mv~d, ~ rua das Laramj e~ras, n~ '3o, aí'im de con-
,. 

segu~r rehaver o d~nheiro; que nao conseguindo isto,voltou,como· 

esvava combinad.o,'á :presença do Dr • .Lgnacio .Pin!rleiro, que :passou 
<I • • 

"' a dirigir a diligencia, í'azend.o :por ul t~mo a a:p:prehensoo de v:~.n-

te e um contos de re~s e a :pr1são d.e Dav~d; que em race dessas 

circunstancias acredita que,na verd.ade,fol David. o autor do fUr

to dos tr1nta contos :pert ncentes ao Hanco,mesmo :por e as cedulas 
' .... - ' a:p:p:t-ehend.ldas sao da mesma es:pecie das desap'narecidas, acr·rescen-

do a circunstancia de que até o emaçamento é 1gual ao re1to pelo 

.Hanco.Nada mais disse. Lido e achado conforme é aaaignado. ~u, 

Waldemiro de Mendes Ma'v tos,escrivão,o escrev1.aa~ .Lgnac1o P1nhs~

ro11Abrahão ..H.od.r1gnes de And..:!'.ade. 'l'ermo de d.eclaraçêes.]~ logo em 

seguida roi ouv1do Lulz Jre11:p:pe de .!!'rança, cearense, casad.o, com 41 

annos de idade,contlnuo do Hanco do Hras~l,moract.or á rua Ar'onso 

~enna,nQ 4lo,saoendo lêr e escrever e dis~e: ~le de tempos a es

ta :parte, vem observ.ana.o que Dav~d. ~·ernandes Ca!l':Q)os Costa, que 

p erceoe como cóntinuo da agencia do _t;anco do BraSlll, nesta Oa:pl

tal,duzentos e v~nte e c1nco mil réis,mensaes,vinha gastando em 

extraordinariós ~uantia superior ·a esta e :porque havia sido ve

riricado,em 8etembro do anno :proximo :pas. ad.o,uma d~~rerença de 
' trinta contos de reis na reserv do dlnheiro daquer 'e estabele-

c lfll nto bancar1o, levou ao conhecimento a.:e seu cheí'e 1 to !'acto 
' · :por j 11lgal-o interéssante;que :pcnsi t1vou, tambem, t r Davld, em al-

· gumas casas ~e modas,trocado algumas cedulas dr valôr de qu~

nhentos mil reis,, cada; que com a dlligencia levada a Rí'f'el to :pe

la ~ol~ola,que conseguiu a:pprehend.er em :poder de David. vinte e 

um contos de reis,está certo que o autor d.e trinta contos de re-

1S :pertencentes ao Hanco do _t;rasil é o mesmo Dav~d,c~ cujo di

nheiro,sem duvida,custeou aquel~s extravaganc~as e ma~s 'a de 

t ·er in. tal"! ado uma amant~ e1n casa propria • .Nada mais disse. ido 

e achado conforme é assignado. ~u.Waldemiro de Mendes Mattos,es

crivão, o escrev~.aa) .Lgnaeio .J:>inhe~ro.Luiz ..lfel~:p·r:Je de .Ji'rança. ·J.'er

mo de ec;Lãra Ões • .1:!; logo em seg11ida, na mesma da ta., lo~al, oi 

ouvido ~duardd Lo:pes,ae nacionalidade :portu uesa,casano,com 4e 

anno de idade, ind,, strla:.L, ""Orador á ·rrave!isa • 5 de outubro, não 

s bendo lêr, nem e crever. J?:erguntado se, e:t'f'ectivamente, D:lvid 

~ernAndes Cam :pos Oosta,alugou moveis ao denoente para insta~-

• 
• 
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lar sua residencia,á rua das Laranjeiras,nQ 36,desta cidade? 

~espondeu: ~ue,errectivamente,procu~ado por 

a este alugou,por clnCoenta e cinco mil reis,mensaes in-

tes movels,de sua proprledade: um guarda-roupa,um p 

uma penteadelra,duas cadelras e uma mesa de jantar 

movels se encontram á rua das 
.u que sabe ares eito do rurto occorr1do no ~~nco do Hras1l? Hes-

pollJldeu: ue de nada saoe. tada mais disse.Lido e achado con!'or

me é assignado pela autor1dade e pelo sr. Alvaro ~rtlns,á rôgo 

ão denoente,que nao saoe lêr,nem eAcrever. Eu . a1dem1ro de Men-

de .Mattos,escr1vão,o escrev1.aa) lgnaclo .t:'lnheiro,AlYaro .Mar

tins, 1'ermo e declaraçÕes. E lo o e seguida,1,o1 ouvido .Ray

mundo Gomes,maranhense,casado,com 2~ an~os de idade,runcciona

rlo do ~anco do Hras1l,morador á rua uandido Mandes,nç 336,sa

oendo lêr e escrever e disse: que,er~ectivamente,desapnarece

~am da a encla do ~anco do ~rasil,nesta uapital,em ~etembro ul

t1mo,trlnta contos de re1s,racto que Já é do dominío publlco; 

que a pr1nciplo não ~a01a a direcção do Banco a quem attrib ir 

~I 

~ 

a autoria do racto,se bem ~ue para isso se houvesse empenhado 

em»esquizas; que,entretanto,ult~ amente,começaram as súspei- ~ 
tas a recahir sobre o continuo daquel e estabelecimento,David 

~·ernandeB uampbs Costa,~ue déra para gastar,em extraor inarios, 

além do ~1e ganha,:pois os seu vencimentos são de fu1zentos e 

vinte e cinco mil reis; ue além disso,David ' instal ára sua 
-amante,Honorira de tal,emcasa propria,gastando com el a nao 

pequenas importanclas; que,rinalmente,a Pollcia,na tarde de 

1 '7 do corrente, procedendo uma busca em casa de D:lvid, ap:prenen

deu em eu po r a importancia de vinte e um contos de reis, 

e àctuando sua :pr1são; ~ue,:pelo axposto,não pa ece duvidas .. 
que .Davld í'ol o autor do í'urto em questao, tanto mais quanto 

es~á informado de que el e j~ cont'essou o crlme. Nada Inais 

d.isse.L1do e achado coní'orme é as .. ugnado. Eu. Waldemlro de 
"' . 

Mendes Mattos,escr1vao,o escrevl.aa) 1grac1o Pinhe1ro,1~y-
• 

rmamdo tXomes.'.l'ermo de d8clarações de .Al!'redo .tsrael . Aos de

s enove dlas do mez d .l!'everelro, do anno de mil novecentos e - ~ trlnta e sels,nesta cidade de Sao Luiz do Maranhao,na la. De-



legac~a Auxiliar de ~o~~c~a,presAnteo Delegado,doutor ~gnac1o 
... 

P1nhe~ro,comm1go escrivao aoa1xo nomeado, compareceu o senhor 
1 r 

.. () ) A 

Alr.redo ~sraeJ,de nacionalldade allemã, casado, soclo lnteressa-

do e representante de Krause e Companb1a, resldentíe á rua !ú' on

so Penna,nº 9l,sabendo lêr e escrever.Perguntado se tem lembran-

ça de haver vendido em seu estabelecliDento um reloglo-pulRel

ra a DaVld .b'ernandes Gan:wos Costa? Hespondeu: que, real ente, em 

seu estabeleclmento, existem jolas 1dent1cas a que lhe ·.oi mos-
' trada; entretanto,não tem a menor idéa de a ter vendldO a DaVld 

Fannandes Campos Costa,nem,dlgo , mesmo porque joias des~a espe

cie são vendidas em :p~rção.Perguntado se pode precisar o preço 

para venda? .Hespon.d.eu: que sim; q_ue es as j oias são vendidas 

ao preço de cento e cincoenta mil reis .Perguntado se sa be do 
' rurto occorri o na agencia do Hanco do Hrasil,em Setembro ul-

timo? Respondeu: que de nada sabe. Nada mais disse.Lido e acha

do con~orme . Eu.Waldemiro de Mendes Mattos , escrivão, e escrevi. 
' aa) l gnacio 2inheiro, Larredo lsrael. termo e decla açÕes .~ 

1 ogo em seguida, foi 011Vi o Uarlos Souza, maranhense, solteiro, ~ 

com 3~ annos de idade, alí'aia te, morador á rua ,. -e Sao Joao, nQ 
' 157, saàendo l êr e escrever. Perguntado se , e 'ectliO!lente, í'ez al-

guma rou:pa,em sua alí'aiataria,para David .t!ernandes Can:wos Cos-
' 

ta? Hes:pdbdeu: q_ue no mez de Novembro • o anno :pa , ado, í 'ez pa-

r a Davld Jrernandes Campos Costa, um duq_ue de casem1ra marron 
' ao preço de tresentos e cincoenta mil reis q_ue l he oi :pago 

c ai!!l: uma c edula de quinhentos mil reis , de q_ue lhe deu o tro-. 

co respectivo; que em Dezembro, ain a do ann ::r;as )ado,rez, :pa

ra o mesmo individuo , uma calça de í'lanella :pelo preço de cen

to e c1neoenta mil reis; que nenhum outro te~ lembrança de 

lhe ter corr ecclonado.Perguntado o que sabe a respeito do 

rurto occorrido no Hanco do Hrasil? es:ponden: que de nada 
' sabe. Lido e achado com·orme é assigriado.Eu, WaldemirGJ de Men-

des Mattos , escrivão ,o escrevi . aa) Ignacio Pinheiro ,carlos . 

s ouza. 'l'ermo de declaraçÕes . E logo em seguida., na mesma da ta, .. 
foi ouvido Albino Gonçalves Nogueira,português , casado, com 

47 annos de idade ,commerciante, pro:prieta io da Casa Hranca, 

morador á rua Oswaldo Uruz, nº 2124 , sa·bend.o lêr e escrever. 



.Perguntado o que ex:Pl1ca a res:pe1to de se, er .r·ectlvamente, 

vendeu em seu estabelecl.IIlento com.,ercial 

~·ernande Campos Costa? Re. :pendeu: que a 
... 

c qr,-·ente anno, conf'f'eccionou na sec~ ao de 

estaoel c1mento commercial Praça João 

um duque de orim de linho :pelo :preço de dusentos e 

mil reis :para o individuo David ~'ernandes Campos 

:pessoalmente lhe :pagou com uma cedula de quinhentos mil re

is,de que lhe deu o res:pect1vo trôco; que de nenhuma outra 

rou:pa se lemora de haver coní'feecionado :para o Mesmo indi

viduo.~erguntado o que sabea respeito do rurto occorrido na 

Agencia do ~anca do Hrasil,nesta Capital? Respondeu: que sa-
..., 

be,apenas,da versao corrente de que da Agencia do Hanco do ~ 

Hrasil esta Oa:pital,terlam desa:pparecldo trinta contos de y 
re1s, sendo 1nd1g1tado autor do !urto o ind1v1duo J)aVld ~·er-

,., 
nandes Uampos Uosta; que entretanto,nao saoe os ponnenores 

do !'acto • .Nada mais disse • .Lido e achado ' conforme á ass~gnado. 

Eu,Waldemiro de Mendes Mattos ,escrivão,o escrevi.aa) lgnacio 

Pitileiro,Albino Gonçalves Nogdeira '' tudo quanto no referido 

inquer1to :pollcial se contem,do que me reporto e dou fé. Da

da e :passada a presente certidão,nesta cidade d~ são Lulz,ca

:P1tal do ~stado do Maranhão;em meu cartorio,na la. Delegacia 

Auxil1ar de Pollcia, aos desenove dias do mez de ~·evereiro, do 

anno de mil novecentos e trinta e seis . Está conrorme. Eu, w c."' 1!-~ e. ~ ~-:> ~ -<--' L.::; 

" ~ r- L? L-., cr--= ( L CL- ~;: ~--
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T B R M O DE J U N T A D A 

Aos 25 de Setembro de 1936 , junto aos autos a certidão 

do oficio dirigido em 24/9/36 ao Ilmo . Sr . Dr . Juiz de Direito 

da 4a . Vara da Capital , solicitando providencias no sentido de 

sêr o acusado , sr . David Fernandes Campos Costa , apresentado ro 

edlificio onde funciona a Comissão de Inquérito, para a audien-

., cia referida no art . 6g, das " Instruções" para o inquerito admi 
t 

' 
nistrativo de que trata o art . 95 , do regulamento aprovado pelo 

Decr . nQ54 , de 12/ 9/ 34 , em virtude de se achar , o dito sr .Da -
, 

vid, recolhido a Penitenciaria do Estado por motivos esclareci 

dos no citado oficio:. ~'~ ~1 til.~ t!J\.....~ 
~~~·Q.~ 

} ~~-~~ 

• 



Estado do Maranhão 

SERVIÇO CRIMINAL 

CIPRIANO DE CARVALHO, ES

CRI V1W DO CRH1E. DA COMARCA 

DA CAPITAL DO FSTADO D ~r,A

RANH1W . 

USANDO da faculdade que me confere o De

creto numero quatrocentos e setenta, de sete 

de Junho de mil oitocentos e noventa, C <'RTIFI

Co a requerimento verbal do cidadão José Riba

mar Castro, que é do teor seguinte o officio 

por elle dirigido, como Pre·ident~ da Comissão 

de Inquerito Administrativo instaurado na A

gencia do Banco do Brasil desta ~aoital contra 

David Fernandes Canroos Costa, ao Doutor Juiz 

de Direito da Quarta Vara desta Capital:- "Il

lustrissimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 

Quarta Vara da Capital . Determinando o Excel-

lentissimo Senhor Presidente do Banco do Bra

sil, em portaria de onze (11) de Setembro de 

mil novecentos e trinta e seis (1936), a ins

tauração de um inquerito administrativo a que 

deverá responder o serventuari o dêste Banco, 

Senhor David Fernandes Campos Costa, acusado 

de furto da imoortancia de !§1§_gQ~QQQ~OOO 

(trinta contos de reis), da Agencia do Banco 

do Brasil no Maranhão , e, em virtude de se a

char, o dito Senhor David, recolhido á Peni

tenciaria do Estado , condenado nor rocesso 

regular corrido nêsse Juizo, solici t&JOS de 

Vossa Senhoria as necessarias providencias 

no sentido de ser o acusado apresentado no e- • 

dificio onde funciona esta Comiss- o d Inque-



Inquerito , sito á rua Candido Mendes , numero 

tresentos e trinta e seis (336), ás nove (9) -

horas do dia vinte e sete (27) dêste mês , afim 

de serem nrocedidas ás a eriguaçõ s indispensa

veis ao andamento do mencionado inquerito admi

nistrativo . Sêrvimo-nos do ense j o para apresen

tar a Vossa enhoria as nossas mu· cordiais 

saudações . Maronhão , vinte e quatro (P4) de Se

tembro de mil novecentos e trinta e seis (1936). 

Pela COt·1ISSltO DE I QUERITO- as .) José Ribamar 

Castro-Pres ·dente". C R I ICO mais que no offi

cio a i ma referido foi exE:>rado elo ~1 eri ti ssimo 

Juiz de Direito da Qu~rta Vara, Doutor S verino 

Dias Uarne ro Sobrinho, o seguinte despacho:-

"0fficie-se ao Senhor Director da Penitenciaria, 

determi ando que mande apresentar á Co missão 

do ~nquerito Ad inistrativo no predio á rua Can-

dido ~11endes , tresentos e trinta e seis (336) , -

ás nove (9) horas do dia vinte e sete ( 0 7) des

te , o preso David Fernandes Campos Costa , afim 

de que proc dam as aver·guações a que desejam, 

depoi do que, será o mesmo recolhido Peniten

ciaria . s - o Luiz , vinte e cinco- nove- novecen

tos e trinta e seis. R. Carneiro" . O r ferido é 

vGrdade; do que dou f • Dada e nassada a. nresen

te certidão nesta cidade de São Luiz do &ara--

nhão , em meu cartorio , aos vinte e cinco .dias do 

mez de setembro do anno de mil ovecentos e trin

ta e seis . E~,~-<'7"::74-~-.-vr--.:.. -

S·Z5::?t:~P ~ ~~_...._. /7~-7~ ~ t5 .-L--
/ ' . / / 

~/l • 

~~ 



TERMO DE JUNTADA 

Aos 25 de Setembro de 1936 , junto aos autos um depoimento 

da época do processo a que respondeu o acusado , sr . David Fernandes 

Campos Costa , na la . Delegacia Auxiliar de Policia desta Capital , d~ 

pimento prestado pelo sr . Virgilio Cantanhede Sobrinho , então geren

te da acência do Banco do Brasil no Maranhão , por interessar , confor-

me achou o sr . Presidente , ao presente processo administrativo'. 
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-T 1 • .LO D JUNTaD 

Aos 27 dias do mês de etembro de 1936 junto aos autos , 

os termos lavra dos na audiencia desta data, a que se referem os 

art . 6° e 7° dt:ts Instruções para o inquérito administrativo de que 

treta o art . 95 do regulamento aprovado pelo Decr . n~54 , de 1219/ 34 • 

. & ),-. ~~r <XI ~ >"à\_ C<..dvl CÚI; ~~ ·~ -
Ó'f..L/-', e ~ . 

~~~~~~~ 

.. 



AUDIENCIA DO ACl.JSADo· - sr . 

Aos vin te e sete di a s do mês de Setembro de mil nov~un1~~ 

e trinta e seis, no prédio sito á. rua Candido Mendes, n "-336 , ne t 

de , aberta a audiencia pelo sr . Presidente da Comissão con 

a presença do sr . vice - Presidente e de mim Secretario , 

David Fernandes Campos Costa , brasileiro , com 23 anos de idade , solteiro, 

residente nesta Capital , serventuario do Banco do Brasil, com seis anos 

de serviço , percebendo rs . 25o~i ooo- (duzentos e cincoenta milréls) -mensais , 

acompanhado de um soldado da Força Publica do Estado , em virtude de se a -
/ 

char condenado por processo regular corrido no Juizo do Crime da Comarca 

da Capital , e acusou a citação para responder a inquérito administrativo 

afim de sêr apurada a falta que lhe é imputada, de têr furtado a importa~ 

c ia de rs . 3o :ooo~~ooo- ( trinta contos de réis) , em dinheiro , da Agência do 

Banco do Brasil no Maranhão . 

-DEPOIMENT O DO ACUSADO-

Inquerido sobre os fatos que deram lugar á falta que lhe é imputada 
e as circunstancias que a rodearam , disse : 

- que deixava de prestar qualquer declaração por não têr podi 
do se fazer acompanhar do seu advogado , ficando , entretanto, dis 
posto a presta- las em ocasião que fÔsse dete~1inada pela Co~ 
missão . · 

Perguntado se subscreveria o que acabava de declarar, disse : 
-que se recusava a isso como tambem a assinar quaesquer docu
mentos que partissem do Banco por considera-los suspeitos ••• 
Declarou,ai nda , que pelos motivos expostos não lhe convinha 
assistir a os depoimentos d s testemunhas intimadas , retiran
do - se , em se~uida , do recinto . 



AUDI~NCIA DA TESTEMUNHA - sr . Abraão Rodrigues de Andrade 

Aos vinte e sete dias do mês de Setembro de ~il 
, , 

ta e se~s , no predio sito a rua Candido Mendes , nQ.336 , nesta 

ta a audiencia pelo sr . Presidente da Comissão de Inquérito , 

sença do sr . vice - Presidente e de mim Secretario , mandou o primeiro apre 

goar o nome da testemunl~ , sr . Abraão Rodrigues de Andrade,brasileiro,com 

42 anos de idade , casndo , residente nesta Cupital , serventuario do Bru1c0 do 

Brasil , com 14 anos de serviço, o qual ac11sou a citação para depôr como 

testemunha no inquérito administrativo , afim de sêr apurada a falta que 
, 
e imputada ao sr . David Fernandes Campos Costa, de furto da irnportancia àe 

rs . 3o :ooo$ooo-( trinta contos de réis ), em dinheiro, da agência do Banco do 

Brasi l no Maranhão . 

-DLPOHlliNTO DA TESTEMUNHA-

Interrogado sobre o que sabia a respeito da falta acima des 
crita e das circunstancias que a rodearrum , prometendo só di~ 
zer a verdade , disse : 

- que em 3o de Setembro do ano ppdo .,pelas 19 horas , foi interpelado , nu~a 
praça publica onde se achava , pelo seu colega , sr . Oscar B~tencourt Be 
zerra , si tinha conhecimento do que havia acontecido na agencia ; 
- que resEondeu negativamente ; 
- que , entao , narrou-lhe o sr . Bezerra , têr o gerente , sr . Virgilio Cantanhê 
de Sobrinho , ao efetuár a conferencia do dinheiro da "reserva" a seu Õar 
go , verificado a falta de rs . 3o :ooo$ooo-( trinta contos de réis ); 
-que , no dia seguinte , ao chegar ao Dance, se certificou , pel~ demais 
colegas , de sêr o fato verdadeiro; 
-que nos comentarios dos fur·cionarios , prevalecia a hipÓtese do sr.Cante. 
nhede têr-se enganado no trôco que habitualmente fazia. , de dinheiro ~iÜ 
do por graÚdo , a diversos comerciantes, hipotese que tarnbem considerou
adrnis si vel; 
-que pa:sso.rarn- se os dias sem que o dinheiro aparecesse , nada tendo con
seguido o gerente com as suas pesquisas ; 
- que algum tempo depois , o seu colega, sr . Lu:Ís Fel ipe de I•'re.nça.,procu
rou o depoente para dizer-lhe que desconfiava do sorventuario , sr . David 
Fernandes campos Coo te., de sêr o autor do desaparecimento dos trinta. con 
tos de réis, porque David estava a fazer gastos excessivos em face do -
que ganhava.; 
-que , tendo em vista as razões e provas apresentadas ao depoente , pelo 
França., provas de gastos para mais de trezentos milréis somente em casa 
e comida , e ainda a instalação , em sua casa , de uma amante , resolveu o 
depoente levar o fato ao conhecimento do gerente Cantanhede ; 

-que disse ao gerente acreditar , pelo que sabia , sêr o David o autor do 
desfalque e quo il"ie. , com o França. , providenciar afim de tirar tudo a 11m 
po; 
-que em seguida , sabendo que David tinha um passeio projetado no interi
or dês ta Cidade , tomou , com o .l:''rança , providencias afim de sêr incorporado 
ao passio urna pessôa que pudesse verificar em quanto montariam as cJespê 
sas de David; 
- que êsse passeio não se realizou em virtude de ma.l tempo na• ocasião ; 
- que deu conhec mento ao 1~ Delecedo de Policia das suas s11speitas ten-
do - lhe dito esta autoridade que já estava controlando, por pedido do ge 
gente , os gastos de David; 

(continÚa) 



- continuação .. ( 2 ) 

- que , dias depois , foi convidado pelo colega sr . Henri Airlie Tav~.es , 
para ás 16 1/ 2 horas ir á casa de David fazendo parte de uma df~gen-
cia que ia sêr procedida pelos funcionarias , srs . Clovis Gaste anco , 
Levf Ma.rques·Sa.ntos , Henry Airlie Tavares e êle , depoente ; 
- que a hora. detenninada seguio com os demais ·para a casa d 
- que todos , em la chegando , apenas encontraram a amante do a 
os mandou entrar ; 
- que um dos colegas perguntou pelo David tendo a sua aman e r spondido 
que êle ainda não tinha chegado o que comumente só se veri. ic va ás 18 
horas mais ou menos ; 
- que , assim, ficou com os demais a espera de Davld ; 
- que demorando êste , resolveu ir o depoente busca- lo ; 
- que não o encontrandp , resolveu voltar á sua casa , juntando- se , assim, 
aos demais colegas ; 
- que momentos de_J2ois da sua chegada , apareceu David; 
- que nessa ocasia.o o funcionario , sr . Tavares , se diricio ao acusado e 
lhe fez ciente do fim da delie;encia , dizendo - lhe das suspeitas que nêle 
recaiam, fazendo mn confronto dos seus gastos com suas posses ; 
- que David negou sêr o autor do furto ; 
-que diante disso , foi ameaçado pelo sr . 1ravares de sêr chamada a. Policia; 
-que a isso respondeu David dizendo que o que êle al! dizia tambem o di-
ria na Policia ; 
- que em vista do acontecido foi resolvido que se chamasse a Policia , sen
do o depoente encarregado dessa missão ; 
- que voltru1do com a Policia , o 1" Delegado começou a proceder uma busca 
na casa , auxillado por David , começando a faze - la da sala para a varanda; 
- que , em dado momento , estando o depoente na varanda com os colegas Tava 
res , Levf e v~ investigador , ~iu aparecer David; 
- que êste , · em cheGando na varen da , abrio uma cavêta de uma mesinha e de
pois de revolver varias vezes os livros e papeis ·que estavam dentro, reti 
rou um embrulho encobrindo- o de certo geito a não sêr percebido; -
- que , isto feito , se dirigia ao quintal da casa; 
- quo no momento em que David ia se desfazer ·do embrulho, jogando- o , presu-
me o depoente , no quintal da casa do visinho , foi interpelado pelo fun
cionaria Lev! sobre o que levava na mão ; 
- que antes de qualquer resposta , Levf arrancou das mãos de David o embru 
lho· 

' ~ ~ - que aberto este , foi visto pelo depoente varias cedulas de rs . 5oo ooo ; 
- que conf~rido o dinheiro , verificou- se somar rs . 21 : ooo~/)ooo, em c e ulas 
de rs , 5oo:r;iooo ; 
- que esse ãi'iiheiro e~tava distribuído em 2 maços , de rs . lo : ooo~p -cjum , e 
om 2 notas de rs . 5oo$ooo desgarradas ; 
- que observou o depoente , sêrem os ditos maços perfeitamente emaçados 
como costumam fazer os que lidam com dinheiro no Banco , constm1do até 
mêsmo os elasticos usados ; 

- que , então, foi chamado o Delege.do que estava na sala; 
- que esta autoridade deu voz de prisão ao David revistando- o em seguida ; 
-que dessa re'V)ista , apenas foi encontrada em seu poder , uma cedula de 
rs . lo~pooo que foi apreendida ; · 
- que em seguida se retirou com os demais colegas ; 
- que depois soube como correu o processo Policial e qambem que David 
confessara o roubo ; 
- que , ~elos fatos narrados , está convicto de sêr David o autor do des 
falque·. 



AUDIENCIA DA 'l'ESTEMUNHA - sr . Lufs Felipe de F'rança 

Aos vinte e sete dias do mês de Setembro de mil novece t 

e seis , no prÓdio sito á rua Co.ndido Mendes , nl2.336 , nesta Ci 

audiencia pelo sr . Presidente da Comissão de Inquérito , e co resença àD 

sr . vice-Presidente e de mim Secretario , mandou o primeiro apregoar o nome 

da testemunha , sr . Lui s Felipe de França , brasileiro , com 42 anos de idade , 

casado , residente nesta Cidade , serventuario do Banco do Brasil , com 13 a 

nos de serviço , o qual acusou a citação para depôr como testemunha no in

querito administrativo, afim de sêr apurada a falta que é imputada ao sr . 

David Fern ndes Crunpos Costa , de furto da importancia de rs . 3o : ooo(ooo- ( 

, ) ,.. il trinta contos de reis , em dinheiro , da aGencia do Banco do Bras no Ma-

ranhão . 
- DI::POTh.ENTO DA TESTEMUNHA -

Interrogado sobre o que sabia a respeito da falta acima des 
crita e das circu1stancins que a rodearam, prometendo só di 
zor a verdade , disse: 

- que soube , no dia 3o de Setembro do ano passado , que o sr . Cqntanhede , 
gerente da agência do Banco do Brasil no Maranhão , tinha perdido a impor
tancia de rs . 3o : ooo$ooo - (trinta contos de réis) ; 
- que soube tambem , desconfiar o gerente de têr , por enGano , dado a mais em 
qualquer trôco que tivesse feito ~ 
-decorridos mais ou menos três meses , observou que o serventuario da agên
cia , sr. David Fernandes Campas Costa , vinha fazendo despêsas extraordina
rias , tais como : gastos em diversas pensões alegres da cidade~ em casas de 
mÓdas etc ., gastos excessivos para os s a/vencimentos, o que mesmo e. o depo
ente varias vezes confirmou David; 
- que nessa ocasião suspeitou de David; 
- que, sabendo que David havia trocado num baile publico , uma cedula de 
rs . 5oo(ooo , pagando lll!la grande despêsa , teve as suas suspeitas aumentadas , 
porque o acusado , em epoca ant erior·ao desaparecimento dos trinta contos , 
vivia em dificuldcdes financeiras , fazendo muitas vezes transaçÕes de seu 
ordenado e gratificações ainda por receber ; 
- que procurou o cobrador da agência , sr . Abraão Rodrieues de Andrade comu
nicando- lhe o que ocorria e pedindo- lhe que transmitisse ao gerente as su
as suspeitas l 
- que soube ter Abrão comunicado ao 3erente o ocorrido; 
- que depois de elgum tempo , soube terem ido á Base. de David varies funcio -
narias e que o acusado negou qualquer participação no desaparecin1ento do 
dinheiro ; 
- que foi chamada a policia e que nessa ocasião foram apreendidos rs ••••• 
2l : ooo~'; ooo - (vinte e U I"' contos de réis ); · 
- que D~vid foi prezo o confessou na policia sêr o autor do furto . 
- sue , conhecendo o caso como conhece , está mais que cérto que foi David quem 
rôbou o dinheiro . 

Nada mais foi dito nem per0 u1 tedo ao depoente··. ~' ~ ~" ~ J 
~~,~~~~~/ ~~·()~ 

~~~lcc;:~.~~~~~ -r , _ . ~-....' . . _ ~ c1..o T~~......,. o;) 
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- T 1 O Dl!; J U T .a d A -

Aos 29 dias do mês de SetembiD de 1936 junto aos 

uutos o despacho do sr . residente da Comissão de Inquerit o, 

a que se refere o art . 11 das "Instruções" do Conselho Ne.oiQ. 

na1 do Trabalho . & )(h ~~ A> ~ .11\acA.~~/ 

~? e..wvu-.~· e ~. I 
~~'/( ~ ~a<:/\, 

/ 



Bstando terminadas as de1igencias do inquérito , marque 

o sr . Jecretario o prazo de 5 dias , a que se refere o art~ 11 das 

nlnstruçõesn do Conselho Nacional do Trabalho , parr. que o acusado , 

sr . David Fernandes Campos Costa , apresente as suas razões de de-

fesa . 

Em 29 de Jetembro de 1936 . 

( )~~kiw 
(; l?resi dente 

, 



- T E R M O DE J U N T A D A -

A 

Aos 3o dias do mes de Setembro de 1936 junto aos autos a noti -

ficação referida no art . 11 das " Instruções" para. o inquérito admi -

nistrativo de que trata o art . 95 do regulamento aprovado pelo Decr . 

n~54 , de 12/9/ 34 , feita em 29/9/36 ao acusado , sr .David Fernandes 

C~os Cost;, &)M ~ tÚ ~ ~cuNcú1 ~ • 

~)~J~~tle_~cuA_I 

• 



branhão , 29 de etembro de 19 

Ilmo . Jr .. 

Nos t ermos do art . ll das "Instruções' para 

o inquérito administrativo , de que trata o art .. 95 do Regula-

mento aprovado pelo Decr . n~ 54, de 12 de 'etembro de l934 , ba~ 

xadas em 3 de Fevereiro de 1936 , pelo Conselho Nacional do Trâ 

balho, venho marcar- lhe o prazo de 5 (cinco) dias, a partir dg:~ 

ta data , para apresenta ção das razões de defesa . 

'audações 

pela CO! .. Iu ÃO úE IN U~ I . 

~r~:W 
~ti~~~fd ~~#/J'pj 

~O:$au~~rf ~ 

.. 



- C E R T I D ! O -

Certifico que o acusado , sr . David Fernandes Campos Costa , 

não apresentou a sua defêsa e que já decorreram os 5 (cinco) dias 

marcados nos têrmos do art . 11 das "Instruções " do Consêlho Nacional 

do Trabalho . Aos cinco dias do môs de Outubro de mil ' novecentos e 

trinta e seis'. &)HC'::rS/ cb ~ ~a..dlaa0,~~-
/lii1-o"J ~.~·e~ ·. 

~~,di~ 

.. 



- T E R M O DE J U N T A D A -

,. 
Aos 4 dias do mes de Novembro de 1936 junto aos autos 

... , 
o despacho do ar. Presidente da Comissao de Inquerito, concede~ 

do ao acusado, sr. David Fer.nwndes Campos Costa, em prorrogação, 

o prazo de 2o dias para a apresentação da sua def'eza, e a noti

ficação exp edida nos termos dêsse despacho, com o respectivo "ci 

ente• do acusado. cJl) M ~' til ~ V?\....__~<W: 
~)~-t· e~. 

c/~~,~~ 

/ 



- DESPACHO DO PRESIDENTE DA COMISS!O -

Não tendo o sr . David Fernandes Campos Costa, conforme 

certidão constante dêstes autos, apresentado, nos termos da noti

ficação que lhe foi expedida em 29 de Setembro ppdo., a sua defê 

sa, e, atendendo a que o acusado , quando do seu depoimento verbal , 

declar~ra "estár dispôsto a prestar declarações em ocasião que fÔ~ 

se determinada pela Comissão deinquérito" , determino ao sr . Secre

t ario qu e , em prorrogação, conceda ao acus ado, expedindo- lhe a res 

pectiva noti f icação, um prazo excepcional de vinte dias, para que o 

dito acus ado, por si ou por seu advogado , apresente a sua já soli 

citada def êsa escrita. 

Presidente da Comissão de Inquérito 



Maranhão, 3 de Novembro de 1936. 

Ilmo. Sr. 

DAVID FERNANDES CAMPOS COSTA 

N/ CIDADE 

Não tendo v. s., até a presente data, apre

sentado a sua defêsa relativa ao crime qu e lhe é imputado, de 
, 

furto da importancia de trinta contos de reis, em dinhei ro, da 

Agência do Banco do Brasil, no Maranhão, conf orme so l icitámos 

em notif icação que lhe foi dirigi da em 29 de Setembro ppdo.,e, 

atendendo á sua declaração verbal, no seu depoimento, "de es

tár dispôsto a prestar declarações a esta Comissão na ocasião 

qu e lhe fÔs s e marcada", vimos marc ar-lhe o prazo excepcional oo 

vinte dias, a contar desta data, afim de que v.s . ,por sí ou per 

seu advoga~o, apresente a sua já sol icitada defêsa escrita. 

SAUDAÇOES 

pel~ .COMI SSÃO DE !r'NQ. I 
• I 1 ro n , 
~~ U P~esidente 

~~ 
~ffld~~~~ 



- C E R T I D A O -

Certifico que o acusado, sr. David Fernandes Campos Costa, 

não apresentou a sua defêsa e que já decorreram os 2o {v nte) dias 

concedidos em prorrogação aos 5 (cinco) dias referidos no art . 11, 

das Instruções para o inquérito administrativo de que trata o art . 

95 do regulamento aprovado pelo Decr . 54 1 de 12 de Setembro de 1934 . 

Aos 24 dias do mês de Novembro de 1936 . & 7 ~ 7./ 
dP ~ ~~eúJ1 ~~ ~.~·e · . 

Jtvfàw'~~ 

.. 



CONCLUS!O 

Aos vinte e quatro dias do mês de Novembro de 1936, jun

tando o certificado referido no art . 12 das Instruções para o in-
, 

querito administra tivo de que trata o art . 95, do regulamento ap~ 

vado pelo Decr. nQ54 , de 12 de Setembro de 1934, faço conclusos ês 

tes autos ao sr , Presidente da Comissão de Inquérito , ~J~ 
~'<lle ~ ~~~}~-·e . 

~lk.J(!J4~~ 



l!od. 03/02 

-CERTIFICADO• 
lsr ... ~--------~~~-~-~ 

///Para os devidos fins certificamos o seguinte com re a 

tempo de serviço, vencimentos e antecedentes do tuncci na 

te Banco snr. David Fernandes de campos c os ta:- que, t 

nomeado para o cargo de aspirante a oont1nuo da agencia de Bahia, 

tomou posse do mesno em tres de outubro de m11 novecentos e tr1~ 

ta, contando, á data d..9~eu afastamento dos nossos serv:tços cinco 

annos, dois· mezes e vinte e quatro dias de serviço e:rtectivo;que 

como aspirante a continuo, com um qu1nquenn1o, percebia os. venc! 

mentos mensaes de duzentos sessenta e sete m11 e qUinhentos reis 

e o complemento semestral de setecentos e seis mil e duzentos rs. 

rels; que em trinta de Junho de mil novecentos e trinta e um :roi 

multado em cinco dias de vencimentos por haver desrespeitado um 

companheiro de trabalh~, portando-se. 1nd1sc1pl1nadamente; que em 

treze de Junho de m11 novecentos e trinta e tres !oi removido da 

f111al Em Bahla para a do lm'anhão, com passagens e aJuda de ou.! 

to pagas pelo Banco; que: em o1to de Julho de m1.1 novecentos e 

trinta e tres approvámos a multa em um dia de vencimentos que 

lhe 1mpuz.era nc mez anterior a agencia de Bahia por ter, usando 

de subter!Ugio, deiXado de sa desabrigar de tare:ta que lhe comp~ 

tia; que em nove· de :tevere1ro de mil nove.centos e trinta e qua -

tro :to1 1nde:ter1do um seu pedido 4& elevação de venc1ment os, por 

não ter ainda apresentado caderneta de reservista ou documanto 

suple torto; que em v1n te e seis de novembro de mil novecentos e 

\.fltro lhe :to1 coneed1.da uma licença de trinta d1as,com 

d1ar1as de quatro mt.l reis, para tratamento de saude; 

- - - - - - - - - - - - ~ ~ ~ ~ ~ - - - ~ - - ~continua 
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.c1JamP$~/ 
certificado do tempo de serviço, vencimentos e antecedent 
cionario David Fernandes de campos costa.- - - - - - eont~~llP" 

que em quatorz.e de agos.to de mil novecentos e trlnta e, c:ll por 
N N 

lhe nao serem :ravorave1s. as ln!ormaçoes existentes a r__._.,Jp.A. 

eonducta :runccional, :Coi indeferido um seu pedido de augmento de v~ 

cimentos; que ditas 1n!ormações o dão como um tunccionario sotrrivel 

que trabalha com pouca attenção, pouco caprichoso, pouco diligente e 

pouco mth.oM.co, tanto que, por essas !albas, e. tambem por ter no 

dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e trinta e cinco ab~ 

danado o trabalho, s.em licEnça, ausentando .. se da agencia e por ter 

deiXado, de comparecer ao serviço, sem motivo just1!1cado, em quatro 

de janeiro de m1.1 novecentos e trinta e seis, !o1 suspenso por dois 

dias; que em cinco de fevereiro de m:ll no"ecentos e trinta e seis 

fo1 indeferido um seu pe41do de promoção ao pos,to de continuo, em 

virtude das suas más informações; qu& em telegramma de dezenove de 

fevereiro de m1l novecentos e trinta e seis nos commun1cou a agenda 

do Maranhão ter stdo elle preso pela Pol1c1a local á qual confessou 

ser o autor do fUrto da quantia de trinta oontos d reis em d1nhe1ro, 

de que ainda :foi encontrada, em seu poder, a somma de vinte e um co~ 

tos e dez m11 re:1s:; que aquella quantia - trinta contos de reis: -des 

apparecera da reserva de dinheiro a cargo do gerente da agencia que, 

á falta de outros 1nd1e1os na occastão, a attributra a engano no tro 

co effectuado a diversos clientes; que, submett1do a julgamento to1 

condemnado a um anno e nove mezes de prisão e á multa de doze e me1o 

percento sobre o valor do turto.-R1o de Janeiro, vinte e um d set8! 

seLe.-----0 e pt ar.lo.- - - - -

escr1ptu~ ::?/~. -~ super in 

ç~o.ente• 



R E L A T O R I O 
----------------~ 

Nos termos do art. 11, das Instruções para o inquérito adm 

trativo de que trata o art . 95 1 do Regulamento aprovado pelo Decr. nQ 

54 1 de 12 de Setembro de 1934 , vimos apresentar, a seguir, o nosso re

latÓrio do Inquérito Administrativo que vem de sêr conclu!do e ao q1al 

responde o continuo do Banco do Brasil, sr. David Fernandes Campos C~ 

ta, acusado de fUrto da importancia de rs.3o:ooo$ooo-(trintn contos de 

réis) em dinheiro, da Agência daquele Estabelecimento, no Maranhão . 
, 

O presente Inquerito teve inicio em 22 de Setembro de 1936. 

Figuram como peças de acusação, duas certidÕes,sendo: uma, do 

processo policial procedido em Fevereiro ultimo, contra o mêsmo acusa 

do e pelo mêsmo crime ora tratado; e a outra, da sentença condenatoria 

do dr. Juiz de Direito do Crime da Comarca desta Capital, originada do 

dito processo policiar. 

Com êstes documentos, démos andamento ao Inquérito . 

Em virtude do acusado se achar prezo, em consequencia do proce~ 

so policial já referido, providenciámos junto á autoridade competente, 

no sentido de sêr facultado ao acusado, plena liberdade de defêsa, não 

sÓ a bem de seus interesses como tambem visando para êste Inquérito , a 

maxima regularidade possivel. 

Dêste mÓdo, compareceu o acusado á audiencia que lhe foi marca-

da. 
Tomado em termo o seu depoimento e, recusando-se o acusado , as 

sistir aos depoimentos das testemunhas de acusação, fÔram estas ouvid~ 

á sua revel!a . 

Ouvida a ultima testemunha, foi expedida ao acusado , uma notif! 

cação, dando-lhe o prazo de cinco dias para a apresentação de sua defê 

sa, findo o qual, não tendo o acusado se pronunciado, foi-lhe concedi

da uma prorrogação de vinte dias. 

Com o exgotamento des ta prorrogação,e,mantendo-se o acusado , com 

o mêsmo silenci o, foi êste Inquérito encerrado em 24 de Novembro de 

1936. • 
Atendendo,porém, para julgamento da falta, termos necessidade da 

ouvir o acusado,e, tendo em vista não só a sua recusa em falar, sobre o 



furto, na audiencia que lhe foi marcada, como tambem o fato da 

apresentação de sua defêsa, reportamo-nos ás suas declarações 

Policia e em Juizo, constantes das certidÕes que nos referimos no 

inicio, por nos merecerem ré. são, efetivamente, declaraçõesro pr~ 

prm acusado. 

Disse o acusado, em Juizo, o seguinte:" que tinha em seu 
, , 

poder a importancia de vinte e um contos e dez mil reis, porem que 

tal valÔr não era parte dos trinta contos desaparecidos do Banco do 

Brasil; que êsse dinheiro, era produto de suas economias e de 

gumas remessas feitas por seus paea, que residem na Ba!a; que 

podia compreender como pudessem deixar de sêr recolhidos ao 

al 
... 

na o 

cofre 

da reserva, os trinta contos desaparecidos do Banco; que afir.mou,na 

Policia, sêr o autor do furto dos trinta contos, porque no momento 

em que prestava declarações , eram tantas as perguntas que lhe fazi

am e tão grande a sua tensão nervosa, que fez semelhante narrativa, 

que não é verdadeira." 

{o 

Em seu depoimento na Policia,porém,reconstitue perfeita

mente o furto, com a sua seguinte confissão: " que em dias de Setem

bro do ano ppdo., passando ocasionalmente, junto a uma estante exi~ 

tente na Agência do Banco do Brasil, nesta Capital , e proximo a gr~ 

de que proteja a Caixa Forte, viu três maços de dinheiro ali postos 

pelo sr.Virgilio Cantanhede Sobrinho , gerente daquele estabelecime~ 

to bancario, dinheiro êsse que deveria sêr recolhido ao Cofre da Re 

serva; que, não tendo sido visto por qualquer funcionaria do Banco, 

resolveu guardar o achado para, oportunamente, fazer entrega ao sr. 

Cantanhede; que conduziu aquela importancia para a sua residencia,~ 

de contou trinta contos de réis, em cedulas de 5oo$ooo; que os dias 

se fÔram passando sem a menor suspeita por parte do Gerente e demais 

funcionarios de que se tratasse de um crime naquele fato; que assim, 

isento de qualquer responsabilidade e porque tivesse a sua vida atr~ 

palhada com algumas dividas , resolveu apropriar- se em difinitivo da

quele dinheiro; que então passou a satisfazer alguns pagamentos etc .'~ 

Analisando os fatos e , consultados os demais documentos do 



Inquérito, não achamos cabivel as declarações do acusado , em 

Admitimos sim, como verdadeiro , o seu depoimento na Policia. 

Pelos depoimentos das testemunhas , conclue-se, o que não 

é contestado, que o acusado , até antes do desaparecimento do dinhe! 
... 

ro, vivia endividado. Assim, nao se justifica a economia alegada. 
, 

Por outro lado, o fato de, so depois do desaparecimento 

dos trinta contos, passar o acusado, a levar a vida divertida que 1e 

vava, com gastos em pensões , instalação de casa, compra de roupas f1 

nas, joias para presentes etc . , o que até então ntu1ca tinha aconteci 

"' do, e mai s uma prova de que tal economia nunca existiu. 

"' ... Alem disso , segundo declaraçao de uma te s temunha, os vinte 

e um contos encontrados en1 poder do acusado, se compunham de cedulas 

de 5oo$ooo, emaçadas como costumam fazer os que lidam com dinheiro no 

"' ~ -Banco, contendo ate mesmo os elasticos usados . Nao nos parece,assim, 

que êsse dinheiro não fÔss e do Banco. 

Quando ao fato de não poder compreender o acusado, como pu-
A , 

dessem deixar de ser guardados os trinta contos de reis, o seu depoi-

mento na Policia foi que esclareceu perfeitamente este ponto. Não CO!!J 

trum dos autos dados tão minuciosos quanto os relatados pelo proprio ! 

c usado. 
Não achamos procedentes,portanto, as suas alegações de que 

as suas elucidativas declarações feitas na Policia não fÔram verdade! 

ras. 
Assim,considerando que se verifica ter sido fortalecida a ve 

raci dade do depoimento do acusado na Policia; considerando que nenh~un 

interesse demonstrou o acusado para, com a liberdade que lhe facultou 

esta Comissão, com providencias tomadas junto ás autoridades locais,~ 

is uma vês se defender'do crime que lhe é i mputado; conside rando que 

êsse fato , por s!, só poderá sêr levado á conta de uma culpa reconha -

cida e, por isso mêsmo, considerada consumada; considerando que no de

cor·rer dêste Inquérito Administrativo nada veio moral ou materialmen

te, em auxilio do acusado; considerando que , ao contrario disso,viéran , .. 
ainda mais agravar a sua situação, o desinteresse por êste Inquérito , 

~ demonstrado pelo acus ado, os depoimentos de duas testen~s de acusa-



- - , çao e a certidao da sua fe de oficio; considerando finalmente pe 

sar.mos poder ajuizar conscienciosamente sobre o que diz respeito 

furto tratado, é nossa convicção sêr o continuo David Fernandes C~ 
, 

pos Costa, o autor do furto dos trinta contos de reis , em dinheiro, 

da Agência do Banco do Brasil, no Maranhão'. 

Aos 26 dias do mês de Novembro de 1936. 

A COMISSÃO D~ INQ~IT 

'~ 

Secretario 
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4 J ne ro 7 

• 
1-9/37-16. 7 66/36. 

sr. Davi Fern 1des c pos co~t 

). ua as an.)e1re.s n~ 36 

1z 

stado uo 

cons t ndo nes te consel ho processo aam1n1s-

tr t1vo referente 
,., 

vossa de 1ssao do .nc0 o as1l , 

co~nun1co-vo . devei · nrcsentar o e ·o, dentro do pr~ 
... 

zo de lo di s, nest Secret 1a, r zo s em vosso r vor • 

... 
ttenctos s s ud çoss 

' 
( O~.ALDO SO 

D1rector Ger 1 da Secret 1a 

• 
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MINISTERIO DO TRABALHO 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

END· TELEG . 
" AGRILABOR " 

N, 0 •. l~.9./.37~1.6 .•. 3.66/36 • 

C. N. T . 26 

EA/SSBF. 
~"- de ~nee.~o, ....... 4 ........ afe ......... Jan.e.l..r .o ..... .......... de ~gs ..... 7 ... . 

sr. David Fernandes Campos costa 

Rua das Laran jeiras n~ 36 
N 

Sao Luiz 
N 

Estado do Maranhao 

constando neste conselho um processo adminis

trativo referente á vossa demissão do Banco do Brasil, 

eommun1co-vos deveis apresentar ao mesmo, dentro do pr~ 

zo de lO dias, nesta Secretaria, razões em vosso ravor • 

... 
Attenc1osas saudaçoes 

(OSWALDO SOARES) 

D1rector Geral da Secretaria 



Ministeri!:> do Trabalho, lndustria e Commerê~ 

S., P .. 
N ......... l~.9 .......... : ....................... . 

sr. David Fernandes campos costa 

RUa das Laranjeiras n~ 36 

-\ .. 
Estado do Maranhao · ·· .. 

Da Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho. • 

~ - ' ,., ' ,:;'~ - l.. .. 
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I N F O R M A \ Ã O 

o Sr . David F'ernRndes Campos Costa , accusado no inoue

· ,ito ronst nte destes autos não fo~ encontrado, e , assim deixou 

de ronstar do mesmo processo a rR7oes de defesa rue deveriam ser 

offerecidas em atten ão o officio de fls . retro . 
I . Salvo melhor jui7o é d0 se submetter o processo á con-

sidera ão da douta Procuradoria Geral . 



/cy 
Remetta-se á ...... __ Oamara 

······--·-.. ·----........................... -....... ·--
Secretario da Sessão 

c ido n 1.• Secção em q.:..Al, 31. 

.. 
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IIIIJSTERJO DO TRABALHO, 
INDUSIRIA E COMMERCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc . 16 . 366/ 36 ACCORDAO 

O. N. T . -26 

..... la .•............ Secc::;ão Ag/ OS 

19 ... ª .... 7 ...... . 

Vistos e relatados os autos deste processo em que 

consta inquerito administrativo instaurado pelo BANCO DO BRASIL -

contra o funccionario DAVID FERNANDES CAMPOS COSTA:-

Conside r ando que o inqueri to , devidamente organizado segun

do as normas traçadas nas Instrucções baixadas por este Conselho , 

accusa o referido funccionario de haver comme ttido falta grave cª 

pitul da na alinea ~do art . 93 do Dec . 54, de 12 de Setembro de 

1934, e consistent e no furto da importancia de ~ 30:000$000 ( tri~ 

ta cont os de reis ), em dinheiro , da pgenci a do Banco , em São Lui z 

do Ma ranhão ; 

Considerando que o processo está instruido com duas cert i 

dÕes , sendo, uma , do p roce s so policial procedido contra o mesmo 

accusado e pelo mesmo delicto neste inquerito tratado , e , a outra, 

da sentença condemnatoria proferida pelo Dr. J uiz de Direito do 

Crime , da Comarce da Capital do Estado do Maranhão, o riginada do 

dito processo policial; 

Considerando, outrosim, que o accusado confessou a autori a 

do delicto , e , as si m, se justif ic a 11 apnlicaç ão da pena de demis-

são , como p rete nde o Banco ; 

Resolvem os membros da Primeira Camara ã.o Conse-

lho Nacional do Trabalho julgar p rocedent o inque rito e autori -

zar a demissão do accusado . 

1937 

Presidente 

Relato r 

Procurador GPral 

Publicado no ' Official" em g)_ J-1 cL. 0..Q -&-.(I~ cP.P --' 938 



M. T . I, C.- CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

9 A r o 8 

Sr. lr tor do B co o sll 

, a r1m 1ro e r o 

ns to-vos, o evldo f'in , co 1 u 

c , do có ~~o prot r do ri 1 o o el 

cior;::l o 1 o, 
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s o d 6 D z no • S· 

s o, lOS uto do roc sso ' u on t in"'l rt ni -

t t1 o 1n'1t. u do o r ss n o cont o UlC10 o vid 

rn d s os ~or- a. 

Atenc o s ud .. 
oos 

(J •• de rt ns t l .o) 

D1r tor· 
,.. 

ec,.. o, o 1 1 en o do 

Di tor Ger 
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