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. 03/03 

Rio de Janei ro , 8 de Novembro de 19 5. 

Exmo . nr . Presidente do Conselho Nacional d Trabalh • 

,., 
Attendendo ao que dispoe o art0 95 , 4° , do decr . 54, 

de 12/9/34, junto remettemos a v. Excia . o autos do 1nquerito 

adm1nistrat1v a que respondeu o funcc1onario da Agência deste 
,.. 

Banco em ao Paulo , snr . Eugenio Bapt i ta Martin • 

Conforme esse c lendo consel ho p derá facilmente verifi

car , trata-se de réo confesso de crime de apropriação 1ndeb1ta, 

praticado na Agência do Banco referida, quando em exercicio de 
,., 

sua funcçoes de escripturario . 

Attendend a essa circumstancia e com fundamento na l e

tra a) do arto 93 , do citado decreto 54, esperamos que esse Co-
, ,.. ,.. 

lendo conselho se dignara l avrar a demlssao que se i mpoe ao func -

cionario culpado . 

roveitando-nos do ensej , reiteramo a v. Excia. 

protesto "" da nossa mais elevada estima e consideraçao . 

e c id n a c o e 



J. U T U A C - O 

BJ.HOO DO BRASIL 

Prooesao J.dmin1atrat1To 

OOUB.lDO:• Eugenio Baptista Jlart1na 

cowassio AP01WlO 

K&rtinho Tinetti •••••••••••••••••••.•• Preaident• 

Francisco doa Santos Reverdo a ••• vice-Presid~te 

Salvador Rusao •••••••••••••••••••.•••• seoretario 

J.oa nove diaa do m.~ da Outubro de mil novecentos e trinta .. 
e oineo, nesta cidade da Sao Paulo e na sala em que tunociona C~ 

misaãõ de Inqueri~, autuo a portari baixada. em doia 4e OUtubro de 

mil nov oentoa e trinta e alnoo, pelo Ezmo.snr.Presidente do Banco 

do Brasil, a: a:ota. da reunião c que ae deu inicio ao in~eri ~ •dm! 

niatratiTo que. alJ_ude a mesa portaria eto. RU 1 Salvador Buaao, 

Seor tario 1 escrevo e asaigno. 

3 



d. 0!'1103 

PORT RI 

Tendo o snr. Eugenio BaPtista Martins recebido de dois clien

tes da ~ncia deste Banco em são Paulo, Monsenhor Manoel Vinhe

ta e D. Brasilia Ferreira dos santos Dias, quando no exerc1c1o 

de suas func~Ões de escripturar1o, as 1mportancias de 2.000$000 

e 8.000$000 respectivamente, para serem creditadas em contas de 

dep6sito naquella Agência, e dessas quantias se apossado, deixan

do de depositá-las no devido tempo, o que constitue falta grave, 

comprehendida na letra a) do artQ; 16 do Dec. no 24615, de 9 de 

Julho de 1934, 

RESOLVO, de accOrdo com os termos do referido Decreto, deter

minar seja o mesmo submettido a inquért to administrativo, desig

nando para const1tu1rem a Comm1ssão apuradora os funcc1onar1os da 

Agência em são Paulo, snrs. Martinho Tinetti, Francisco dos san
tos Reverdosa e Salvador Russo, respectivamente Presidente, vice

Presidente e Secretario. · 

2 de OUtubro de 1935 • 

..P 
------~~-----~---~------~-~-

Presidente 
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REF. PARA RESPOSTA 

São Paulo, 8 de Outubro de 1935 

Illmo . Sr. Martinho Tinetti 
Presente 

INQ.UERITO ADMINISTRATIVO - e ordem de nossa 11atr1z vimos levar ao 

conhecimento de V .s . , na qualidade de presidente da comm1ssão apu

radora das faltas imputadas ao funccionario sr. Eugenio Baptista 

Martins , as circumstancias attlnentes ao assumpto:-

Em 17.8. 35 fomos procurados pelo sr. Uoacyr Lameiro,da par

te de D. Bras1lia Ferreira dos ~antos Dias, que nos disse haver a

quella senhora entregue no dia anterior, ao alludido funccionru~i~ 

certa quantia para ser depositada parte em sua conta "Depositas P.Q. 

pulares" e parte en "Depo itos a Prazo Fixo". Disse mais que ao 

verificar as cadernetas notou uma dlfferença par~ menos, da ~uan

tia. de rs. 8:ooo·o o (oito contos de réis) . Interpellado o referi

do funcclonario, delle recebemos aquella qua1tia acompanhada d· ~ 

ta que anne.ramos, com data de 19 . 8. 35, e, em oútra c rta ue tam

bem váe annexa , datada de 28 do mesmo mez , presta o alludido sr . 

Eugenio Baptista Martins, algumas explicações obre o facto . 
? 

Procediamos ás regulare~ providencias sobre o que vimos de 

(

expor, quando , em 11.9 . s5 , se nos apresenta nova reclamação, esta. 

por parte de Monsenhor Ucmoel Vinheta, vigario da parochia de Sb'o 

João da Bôa Vista , deste Esta o , o qual allegou haver entre6Ue a 

lmportancia de rs . 2:0 .;jjooo, em 18. 6. 35, ao mesmo funccionar1osr. 
1 ugenio Baptista Martins , para créd1 to er1 conta. Novamente inter

rogado, o sr. Martins declarou ue , effectivarnente, recebera o di 

nhetro e o conservára em seu poder. Verificámos c1ue .1onsenhor Ma

noel Vinheta fôra illudido por meio de simulacro de crédito, pOL 

quanto o funcc1onar1o em causa effectuou o lanço.mento da importau 



D ata ........ S. .• .l.0 ..•. 3P. ................................ -............. . Continuação 

BANCO DO BRASIL- SÃO PAULO aO sr. Martinho Tinett1 - Nesta. 

ela na caderneta, tendo tido o CQ1dado de appor á mesma as estarnpi -

lhas devidas, as quaes, porém, não estavam inutilizadas. Em seguida 

most~ou a caderneta ao cliente, mas reteve-a em seu poder. Tal di

nheiro não déra entrada em nossa Caixa, pois o rt aucher" competente 

tambem ficou em poder do funcc1onar1o Martins - gQardado dentro da 

caderneta do cliente - tal como nos fôra exhibida. o dep6sito 

de rs. 2:000:wOOO foi effectuado pelo sr. Martins no dia 12 de Setem

bro . Annexamos a carta que nos foi dirigida pelo Monsen11or Manoel V.!. 

nheta, em 11.9. 5 e a da mesma data, com ue o sr. Eugenio Baptista 

Martins nos entregou a caderneta. Pelos motivos acima, que ~ituem 

a narração dos factos occorridos, foi o Rr . Martins afas tado do ser

viço a partir de 19 de Agosto.-

Esse funccionar1o é e~cripturario a titulo precario e em com

rniqsão , com vencimentos equiparados aos de 4~ escripturario. Removi

do de nossa similar de ' Uberaba, aqui se apresentou em 29.9.33 e, até 

a data do seu afastamento, teve 13 faltas ao serviço. Sabemos que o 

mesmo se acha sobrecarregado de dÍVidas, conforme a propr1a declara-

ção por elle entregue em cumprimento á circular n. 93, de nossa Ma

triz, de 25.1.34, dívidas cuja causa attribúe a molestias na pessoa 

de sua senhora. Tem o máu habito de falsear a verdade,e a sua actua

ção como funccionar1o tem sido simplesmente soffrivel. Confes OQ as 

faltas que lhe são imputadas, conforme se vê das cartas que nos dirl 
~ 

giu, motivo por que não nos cabe apresentar razões de convicção ou 

presumpção. Finalmente, cumpre-nos consignar que , além das partes 1rr 
teressadas, conhecem os factos citados e poderão servir como testem~ 

nhas, as seguintes pessoas:-



Data ....... 8 ..•. l0 .•. 3.5 ................................................ . 

};V 
Contlnuaçft. -Z--) 1-: 

BANCO DO BRASIL- SÃO PAULO aO sr. Mart1nho Tinetti - Nesta. 

Moacyr A. Lameiro, genro de D. Bras111a Ferreira dos Santos Dias e 
funccionario do Bru1co Financia! Novo Mundo; 

João Bapti§ta da Cunha Rocha - Chefe da Secção de Contas Cortentes 
desta Agencia, residente á .cUamed.a Ribeirao Pre
to 9 ; 

Frederico de Albuguerq~ Costa -ex-Chefe da mesma Secção, residen
te rua Jacup1ranga, 1; 

Josá Candtdo de Quadros - Encarregado da sec~ão de Contrôle de Con
tas Correntes, residente a Alameda LoPena, 101; 

Alvaro José Bueno de Oliveira - Conferente da Secção de Contas Cor
rentes, residente á Alameda Barão de Piracicaba, 
43, e mais os seguinte funccionarios, todos em 
exerclc1o nessa secção e cujos endereços se se
guem aos nomes:-

orac~ Catuby Novae~ - rua Cara1bas, 32 
Jo~eepomuceno dêouza - Rua Castro Alves, 87 
tit o Moreira Porto - rua Santo .nmaro, 59 
Orlando dos Santos Sarru1yba - rua Mel.Lacerda Franco, 20 
Mãrfo Bento Castanheira - k&.V.Brig~ Luiz Antonlo,l255.-

Annexos - 4 cartas. 

I c ...... 



"" sao 

Bane o c1 o Brastl 

... Sao Paulo 

senhor, 

Junttr ortanc1a. de rs. B:000$000 (Oito contos de 

reis) para cred1 to da sra. ras111 Ferreira dos santos Dias ,nesse 

Banco,1mportanc1a que se a hava em meu p der pertencente a referida 

senhora e ~ue de1xe1 de depositar. 

Agradec1do,appresento-lhe as minhas respeitosas 
... 

saud oes. 



" 

S .. o P ulo , 28 de osto de 1935 

Exm~ nr. Presidente do B co do Br ·sil 

-Com refernci telephonem de s s M triz , N~ 1597,' .. ~genci 
... 

de ' o P ulo,dou seguir s r zÕes pel s uaes deixei de de osit r im-

port nci de reis 8:000~000,{0ito conto de reis) em cont de D. Br sili 

Ferreir dos s ntoB Di s. 

Tendo p· r referid ·enhor recebido no B nco do Br sil, 

n st C pit l,com recibo por ell firm do,o s ldo que mesm tinh n con-

t "Dep .Limit dos",reis 42:584 lOO,p ser deposit d import nci em 

cont s " ep. ~ zo Fixo" e Dep . Popul res" e :pretendendo tolllllr emprest do 

-mes senhor ,com uem est v em rel çoes comm rei es,e que co tum d r 

dinheiro juros,deixei em confi nç de deposit r u ti de S:OOOiOOO , 

ue pretendi tom r - lhe por emprestimo . 
... 

Agindo dest nw.neir ,n .... o h vi de minh p te segund in-

tençÕes,pois se ssim fosse poder i poder - me de tod import nci e 
... 

n de um p rte o ue seri f cillimo p r ella verific r. 

Feit est oper ç- o,pretendi no i immedi to procur r 

Sr .D.Br sil cert rmos o negocio . Ant # seu pedido,o P r s porem, nr . 

Mo cyr L~eir ,seu @!nro,procurou o B co p r s ber o saldo d cont e h 

vendo verifio do u differenç de rs . S : OOO~OOO,proourou-me t ndo-lhe eu de-

c r do que differenç se o~v em meu poder e que iri proou r r ..:~r • 

D.Br sili n quelle mesmo di p·ra f 11 r resp it~ 
, 

Dirigindo- se porem 
. 

o ·r. Mo cyr Lmneir # gerenci recl -

mou devolução,o •ue fiz prompt mente ao anr . Gerente,afim de ser deposit -

d em cont da referid senho • 
• 

e -ssim pro oe di n o t o por m' ré ou dôllo e sim movi-

do por necessidade imperios do momento ,porquanto dois annos tllhho 

minh enhor· ruv m nte enfermu c recendo de const ntes tr tamentos 



temente, na certez de obter da uell senhora 

que dávi ollf~f 
o pret ndido empres~o , 

medicas vi-me ·obri do con trtlh. ir compromissos 

como prov prompt e integral devolução ~ue fiz d import nci e como po-

dem ttest r meus ntecedentes de fUnocionario d@ B co e min conduct • 

Certo de que o Sr. Presidente ttender ' 
... 

s r.;.zoes qu presen-

to, gu rdo confi nte no lto espirito de justiQ de V. Exci • deciss- o que 

houver por bem r o meu c o. 

Respeito m nte subscrevo-~ • 

• 
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- Pau1o,11 de setembro de 1935 7
/ 

/~ ; --
do Bunco do Br s11 

duo Paul o 

Ca eundo a present e entrego- lhe um· cudernet u de 
"De . Limitados" , per-t ente uo Monsenhor 1Ib.Iloel Vinhet ,que se uch -
va em meu poder,desde dia 18 de junho de 1935,tendo o mesmo r . 
entreg_ do- me a i mporta ci de ~ : OOO.~OOO ,p r que fôsse deoosit do 
em sua cont ,o ~ue t r 1 amunh· • 

Com me s respeitos , subscrevo- me . 

' 

lo . 



o 
lo 

N ommissa.o de uerito, 
~ , 
/ 

e ccórdo com seu ed1da, d' os se u1r os extr ctos 
------------------ d s contas de 111 Ferre1r dos 1tos 1's e ao 

nsenhor oe1 V1nhet • 

----------... 0-------

1935 
Abril 12 - Valor em 7 4/35 - ransferido de sun 

cont e .L1m1t~dcs,p/ razo de 12 ~e 
· zes,juros 4c; /a,venct~ em 7/4/36 -
Ba1an .o 

'ç do a s/favor 

s. 

1935 
osto 16- eceb1do 

ros de 4% 
1an~o 

raz.o de 12 roo ze s, ju-

~ 1do s/favor 

1935 
aosto 16 -;;J epos1 ~o 1n1c1 1 

21 - cebido o funcc.dest • enci ,wr. 
enio tist rtins,conf.c rt 

do esmo de 19 e n/~v1 o dest dat 
n triz 

22 - ~e11os em n/av1so de hontem 
wetbr. 16 - heque 668o41 

1 35 
io 3o -

Junho 24 -
oosto 16 -

alan o 

... 1do a s/favor 

d cont"'" 

! ... 

• , I 

23;762 00 

lo: ooo ·ooo· 

8:ooo co · 

42:2o1,.i co 
295w7co 

88 30 



vlonsenhor 

Manoel Vinheta 

1934 
Dezb. 31 - Saldo 
1935 

Jan. 7 - Che ue 316716 
Fev. 7 - Che ue 316717 
J: o. 1 - De Josito 

oel Vinheta 

~IT 

1:600-wOOO' " 
4oo ooo ... 

etb .14 - {V"alor em 18/ 6/1955) - ·{ece bido do 
funcc . desta .t encia,.!!.ugenio .oa ti.§. 
t '1e.rtins , para credito desta co 
ta,import.que se achava em

1
s u o

der para esse Nfim esde lB 6 ~5 , 
conf.declara ao do mesmo em carta 
de 11/9/35 e ficha de deposito as
signada elo favorecido e devolvid 
pelo citado funcc.,annexa ao r~pe i 
de 0aixa. • . • • . • • • • . • · • • / 

Out . 7- Clle ue 316718 6oo ·ooo 
Balan o 4 :9o7~ooo~ 

7:5o7 ·ooo 

Saldo a s/ favor 

c 

C~DI 1 

7:.5o7 ~ooo 



• 
N I 

Acta da reuniao em que e 

Jrf~~ 
installad a uommissao de Inque-

ri to nomeada :pelo .11:Xmo. t:snr. Presidente do Banco do Brasil, em :por~tã 

ria de dois de Outubro da mil novecentos e trinta e cinco • 

/' 

os nove dias do mês de OUtubro de mil novecentos e trinta 

e cinco, reunidos os membros da Oommissão de Inqueri to,com,posta dos 

:f\mcoionarios lftartinho Tinetti, Francisco dos Santos Reverdosa. e Sal 

vadar Russo, res:peoti v amante Presidente, vice-Presidente e Secretar.Lo, 

tendo deixado de se reunir no :prazo esti:pulado :pelo artigo segundo 

das "InstruoçÕes :para inq_ueri to aCiministractivo de q_ue trata o artigo 

53 dos decretos numeras 20.465,de um de outubro de mil novecentos e 

trinta e um, e 21.081 de vinte e Q!latro de fevereiro de mil novecentos 

e trinta e dois, com as modificações aprovadas pelo acordão de oito de 

abril de mil novecentos a trinta e Q.Uatro .. do Conselho Nacional do 1i"A 

ba1ho,:por se aohar ausente desta Oa:pital,o Secretario, a serviço do 

Banco do Brasil, foram iniciados os trabalhos referentes a.o inqueri to 

administractivo :para apurar 
, 

a f'al ta grava de que e accusado o tunccig_ 

nario Sr. Eugenio .Ba_ptista Martins, de haver recebido de dois clientes 

da Agencia do Banco à. o .brasil em são ~aulo ,J(onsenhor J&moel Vinheta e 

D. Brasilia Ferreira dos Santos Dias, quando no exercioio de suas f'unc

çÕes de escri:pturario, as ilD.J)ortancias de dois contos de reis e oito 

contos de reis res:peotivamente, para serem credi.tadas em contas de d& 

:posito na referida .Agenci , e dessas q,uantias se a:possado,deixando de 

de:posita ... las no de ido teliU:lo, conforme :portar! baixada :pelo Exmo. Snr. 

Presidente do .Banco do Bras:l.l,em dois de outubro de mil novecentos e 

trinta e cinco • 

Oo~ssão resolveu designar a sala de suas secções,loaali

za.da no adificio da Agencia do Banco do Brasil, á rua vares Pentea

do ,numero doze, terceiro andar ,nesta Capital, no dia deze~is de ou tu-

bro de mil novecentos e trinta e cinco, ás dezeseis horas e trinta mi-

nutos,para a audienc~~ousado~~~tido por seu advof!A 



~y/ 
lOontinua.çã.o da Aota da. reunião em que é 1nstallada a uommissão de Ir! 
quarito nomeada :pelo .lamo. anr. Presidente do Banco do ~rasil,em :por
taria. de dois de outubro de mil novecentos e trinta e cinco). 

do ou :pelo advogado ou re:presentante do Syndicato da ol sse. 

Resolveu, ainda, intimar :por carta testem.mhas Snrs. Jlfon-

senhor JOanoel Vinheta, D. Br silia Ferreira dos Santos Dias, l!oacyr • 
,.; 

lameiro, Frederico de Albuquerque Costa., Joao .Ba.:ptista da OUnha Ro~, 

José Oandid.o de Q}lad.ros e Alvaro José Bueno de Oliveira, a. oo~qpe.reoSW~ 

rem no local, dia e hora acima. designados, :para :prestar da.poimento • 

.Nada nais havendo a tr tar, foi ... 
anoerr da a reuni o e 1 vr -

da a :presente aot , q_ue ' subsori:pta :por mim, Secretario, e assignada. 

com os demais membros da Oommissão. 

sã.o Paulo, nove de outubro de mil novecentos e trinta e cinoo. 

00 BSÃO DE INQ,UERITO 

~-=z 
Presidente 

~~ · 



.., o Paulo, 9 de outubro de 1935o 

Illmo. snr. 
Rugenio Baptista :Martins 
Bua r1 Thereza, 38 
qa.:pitaJ.. 

Tendo v. ~. recebido de dois clientes da. Agencia do 

Banco do Br il em são Paulo, laonsenhor .Manoel Vinheta e D. Br silia 

Ferreira. dos santos Dias, as im,portanoias de reis dois contos de reis 

e oi to contos de rais,res]ect:LvaJ)lente, :para serem cxedi tadas em con

tas de da,posi to na .referida Agencia, e dessas quantias se ~ossada, 

deixando de de:posi ta.--la.s no devido ten.t.Po, o que con ti tue tal ta gra.• 

ve, ca:pitulada. na. letra do artigo 16 do Decreto na a4615,de 9 de 

Julho de 1934, e em cumprimento ' :portariª' do Exm.o. t:mr. Presidente 

do jjanco do Brasil, de ~ de Outubro de 1935, g_ue nomeou esta Oommissão 

para &:Pura:r a falta em inquerito administrativo, de a.ccôrdo oom os tE4:_ 

liU)S do oi tado decreto, convido-o a oolJll)areoer á audiencia. que se rea

lizará na. sala em Q.Ue funciona a. referida Oommissão, localizada no eàJ. 

ficio da Agencia do Banco do Brasil em· são .t-taulo, no dia 16 do correa 

te ás 16 horas e 30 minutos, :podendo v. s. fa.zar-se acom:pa.nhar do seu 

dvogado ou ser assistido :pelo advogado ou re.presentante do Syndioato 

da c:lasse a. que pertence. 

Foram arroladas as seguintes testem.mhasl• .Monsenhor Ma

noel V1nheta., D. jjrasilia Ferreira dos Santos Dias, lloaoyr A • .Lameiro, 

Frederico de .AlbuquerCJ,.Ue Oosta, João jja.;ptis ta. da OUnha Rocha, . Jos~ can 
dido de QJ.ladros e Alvaro Jos~ Bueno de Oliveira.. 

,.,. 
Saudaçoes 

"" Pele. Oommissao de In<;tUeri to 

Presidente. 



Monsatihor Manoel Vinheta, 

Vigario da paroodhia de 

são J;>aulo, 

N - ~ i São Joao da ~oa v sta,. 

Solicito de v. Rvma.. a fineza de ooiii.Pareoar <! audien• 

oi Q.Ue se realizar na sala. em Q.Ue tunociona Commissão de Inquari to 

Administrativo, localizada no edifioio do ~anco • 

res Penteado, nG la, :sa andar, no dia 16 do corrente m a, ' 16 horas 

e 30 minutos, afim ele de:P8r no .:prooesoo instaurado nos termos da :por• -
ta.ria de 2. de OUtubro corrente do .làmo Ser. Presidente do Banco do 

Brasil e em ctue ~ indiciado o f'uncoionario I.:Snr. Eugenio :ptista Mar• 

tins, :por se achar incurso na letra ã do rtigo 15 do Decreto na ••• 

~4.615, de 9 de Julho de 193,. 



são :t'au1o, 9 de outubro de 1935. 

Ex:ma... Snra.. D. Brasi11a Ferreira dos Santos Dias, 

:venida Tiradentes, no 67 

(JAPI'l' L 

So11c1 to de v. s. a. fineza de coDI.Parecer á audienoia. 

que se realizar! na sala em flUe f\mcoiona a Oommissãi de Inquari to 

am1nistra.tivo, localizada. no edific1o da Agena1 do ~noo do Bra .. 

s11, ~ roa vares Penteado no 12, 30 andar, no dia 16 do ooiTente 

mês. ás 16 horas e 30 minutos, afim de d~ôr no ~rooesso instaura• 

do nos termos da l>Ortaria de 2 de outubro corrente, do E:xmo. Ser. 

Presidente do Banco do Bra.s.11 e em ÇJ_Ue ê indiciado o funccionario · 

Snr. ~\lgenio Baptista Martins, :por se achar o mesntt incurso na. :Le

tra do artigo 16 do Decreto ng a4.6l5, de 9 de Julho de 1934. 
N 

Sauda.çoes 

Pela OO.b!S~Io DE INQ,UERITO -



são Paulo, 9 de Outubro de 1935. 

Ilmo. SDr. lãoaoyr • Lameiro 

1!\mcciona.rio do Ha.nco .rinancieJ. . .Novo Vimdo 

Qa.pit&l 

Prezado senhor, 

Solicito de v. s. a fineza de co~qpw;eoer á :udienaia 

ue se realizar! na sala .em que :f\mcaiona a. Oommissão de Inqueri

to Administr tivo, localizada no edifioio do Banco do Brasil, 

rua vares Penteado,nQ 12, 3a andar, no dia 16 do corrente mh, -
ás 16 horas e 30 minutos, afim de de~ar no ~rooesso instaurado nos 

-
termos da ~ortaria da 2 de OUtubro corrente do :El:Il:n.Snr. Presidente 

do Banco do Brasil e em WI9 & indiciado o f'Uncc1onar1o 6nr. Eugenio 

Ba:ptista .uartins, :por se achar incurso na letra. § do artigo 16 do 

Decreto na 24.615,de 9 de Julho de 1934. 
N 

Saudaçoes 
,.. 

Pel CO.MMISSAO DE I:NQ.UERITO 

Presidente 

.,f/_.--- I 

'"'2 ' p I . 
~ \ 

{ 

• 



são l'aulo, 9 de Outubro de 1935. 

I~. , Frederico de AlbuquerQ.ue Costa., 
. 

Rua Ja.cu:piranga,l 

Qapit l 

Presado senhor, 

Soliai to de V .s. fineza de c.oiQparecar á .audienoia 

Q.Ue se r ealiza.rá na. sala em ~e funaciona a. Oommissã.o de Inque• 

rito Administrativo, localizad no editiaio da enci do Banco 

do Br sil, á rua Alvares .,cm.teado,nQ la, 312 andar, no dia lô do 

corrente mês, 's 16 hora.s e 30 minutos, afim de de.pôr no :proces

so instaurado nos termos da :portaria de 2 de outubro corrente,do 

Exmo . anr. Presidente do Banco do Brasil e em Que IJ indio.i do o 

funcaiomrio Bnr. Eugenio Ba:ptista. l!a.rtins, por se achar o mes

mo incurso na letra do artigo lô do Decreto na 24.615, de 9 de 

Julho de 1934. 
... 

Saudaçoes 

Pela 00 S DE IN UEB.ITO 
. /] .....,_ =- ~~-

Presidente 



São Paulo, 9 de Outubro de 1935. 

,.; 

Illmo. Sr. Joa.o Ba:pt1s ta da OUnh Bocha, 
.-

Alameda Bibairao Preto, 9 • 
.. 
a J)ital 

resado senhor, 

Solicito da v.s. a fineza. de co:rqparecer :! ud.ienoia 
... 

ue ~e realizar na sa.la em t;tue t'Unocion a. Comnissao de Inquari ... 

to Administrativo, loaalizad no edit'iaio da Agencia do Banco do 

Brasil, á ru .Aü.vares Penteado, no 12, 30 anaar, no die. 16 ·do oor• 

rente mês·, ás. 16 horas e 30 minutos, af'im de de,pôr no :processo in§ - -
taurado nos termos da. :portaria de 2 de Outubro aorrente, do Exmo. 

Snr. l?resident e do Banco do Brasil e em flUe ~ indiciado o :f'Uncoio

nario Snr. Eugenio B tista. Martins, :por se char incurso na le• 

tra. do artigo 16 do Decreto no a4.615,de 9 de Julho de 1931 • 

... 
Ba.uda.çoes 

Pela COlm.:ISsAo DE INQ.UERITO 
. /)_ ==-

-=- ~~-
Presidente 

• 



são Paulo, 9 de Outubro de 1935. 

Illmo. Snil. Jos& Oandido d.e ~adros 

........ t.Wo·eda Lorena.,lOl. 

O D i t a 1. 

Presado senhor, 

Solicito de V .s. . fineza de coça;reoer 6. a.udi.enc:L 
... 

..r'\_ ue se realizar na saJ. em Q.Ue fUnooiona a Oommissao de Inqueri-

to nistrativo, localizada no editioio da encia. ão Banoo do 

Brasil, rua Alvares Penteado ,nQ 12, 3D e.nãar, no di 16 do cor

rente ~s, s 16 horas e 30 minutos, afim de ·d.ep&- no :processo ins ... 
,. . ,.. 

taurado nos termos da :portaria de 2. de ou rubro corrente, do Exmo. 

nr. Presidente do .Hanco do Brasil e em que é indiciado o f'unooiow 

nario snr. Eugenio .Baptista Mu-tins, :por se achar o med:nn inaurso 

na letra do artigo 16 do Decreto nQ 2.4.615, de 9 de Julho de 1934. 

w 
Saudaçoes 

,.. 
Pela OOJIWISSAO DE IN IJlllUTO 

~./Lc ~ 
:t'r e sid. en. te 

, 



.. 
Sao Paulo, 9 de OUtubro 

Illmo. ar. varo Jo s6 Bueno de Oliveira, 

ameda. Eugenio de Lima.., 192 

Preaado senhor, 

Solioi to de V. tl. a fineza de c.onw eoer udienai 

Q.Ue se reaJ.i.za.r na sal· em que 1\tncciona a. Comml.ssao de InQ.ueri to 

nistrativo, localizada no edificio da enoi do Banco do Br sil, 

vares Penteado na 12, 3Q andar, no di 16 do corrente mês, 

16 horas e 30 minutos, afim de da~er no ]roaesso in taurado no 

termos da. :portaria. d.e 2. de Outubro oarrente, do Exmo.Snr.Presiden

te do Banco do Brasil e em que & indiciado o f\mccionario Snr.Euge• 

nio Ba:ptist »a.rtins, :por se cbar o mesmJ incurso na 1etr do 

tigo 16 do Decreto na 2.4.615, de 9 de julh::> de 1934. 
~ 

6 uda oes 

Pela 

Presidente 

• 



"' QERTIDAO 

Oartif'ico CJ..Ue :roram entregues ao accusado, 6nr. 

tiata Jla.rtins, bem como ás testemunhas, Snrs. Jlonsenhor U:lnoel Vinheta, 

D • .Hrasilia Ferreira dos Santos Dias, Moacyr A. I.ameira ,Frederico de 

Albuquerque Oost , João Baptista da Ounh Roah&, José oandido de ~aM 
, ~ 

dros e Alvaro Jose Bueno de Oliveir , as intimaçoes constantes destes 

utos, os quaes s deram :por intimados. 

Em quatorze de OUtubro de mil novecentos e trinta e cinco. 

~. Secretario, escrevi e assigno. 



UDIENCliA 

~}I'/ 

da mil novecanA Aos dezeseis dias do mês de OUtubro 

e cinoo, ás dezeseis horas e trinta minutos, aberta a audiencia pelo Sr. 

Presidente da OOnmissão de Inq_uari to, e com a :presença do Snr. vioe-Pre• 

sidente e de mim Secretario, oonwareoeu o snr. Eugenio Ha:Ptista Martins, 

brasileiro, com trinta e hum annos de idade, casado, residente á rua. .ta

ria nlereza, numero trinta e oi to, í'unocionari o do J:janao do Brasil, com 

mais de cinco a.nnos de se-cviço, e aocusou a oi tação para responder a in-

uerito administrativo a.í'im de ser BJ)urad.a a falta que lhe é illlPutada, 

de h ver recebido de <lois clientes da encia do Banco do Hrasil em ,.. 

Paulo, .Monsenhor .Manoel Vinheta e D. Brasilia .terreira dos Santos Dias, 

quando no exercmoio de suas f\mccões de escri:pturario, as im:portanoias 

de dois c entoa de reis e oi to cont!)s de r eis res:peotivamente, :para se• 

rem creditadas em contas de de:posito na referida Agencia, e dessas quan 

tias se passado, deixando de de:positawlas no devido teiii.Po. 

DEI?OJJ!EN"TO DO ACCUS400 

Inquirido sobre os factos Q.Ue deram lugar á falta que lhe é 

im:puta.da e as oircumstancias Que a rodearam, declarou g_ue recebeu em 

q_uinze de agosto de mil novecentos e trinta e cinco, (feri do) • na. re

sidencia. de D. Brasilia l!'erreira dos Santos Dias, correntista do .Banco 

do Brasil, um recibo em branco, devidamente esta.m:pilh.ado e assignad.o pe

la mesn:a, :para levantamento de seu saldo em conta de "De:posi tos Limita.

dos", no total de Rs. 42.:584 100 {g_uarenta a dois contos,quinhentos e 

oi tenta e quatro mil e cem reis), inclusive juros, :pare. ser a_p:plicado na 

abertura de uzna. conta a :prazo fi:x:o e outra de de.posi tos :PO:Pularea em now 

me da referida senhora. J..aquella <J.Uantia deixou de depositar. a im;portaooiâ. 

de Rs. a :000$000 (Oi to aontos de reis) - Q!le :pretenclia. ton:ar :por eDI]?res

timo á D. ~rasilia Ferreira dos Santos Dias. Antes, :porem, de efrectuar 

tal operação, o Ser • .UOa.oyr Iameira ,genro da alludida senhora. ,:procurou 

saber a si tuaçã.o da conta da mesma,na Secção de Controle de Contas Oorren 
• tes, tendo verif'icado a falta. de Rs.a:ooo:toco {Oito contos de reis) .Tendo 

sido :proouraQo :por aquelle senhor, em dezesete de agosto de mil novecen-



~ 
trinta e cinco, declarou ao mesmo que aquella inrJ!ora-

.?-tos e 

va-sa em seu :poder e Que , maq_uelle mesmo dia, iria :procurar JJ.jjr .. 

silia, para competente :prestacção de contas. 

Dirigiu-se, em seguiDa, o ~r. oacyr Lameira. á gerencie. do ~-

co }:)ara reclamar a devolução do d.rinb.eiro, o Que fez :proiii.Ptamente ao 

sr. gerente, afim de ser de:positaà.a em conta da referida senhora. Si 

assim :procedeu não foi com intuito de má tê ou dolo e sim na certeza 

de ~ue, e~ondo á referida senhora a sua situação rinanceiDa conse

guiria da mesna o :pretendido eJilllr'estimo e, em caso contrario, devolve

ria a inu:>ortancia que estava em seu J;>oder, como prova a :pro:m.pta a in

tegral devolução que fez. 

Declarou, tambem, q_ue recebou em confiança do .Monsenhor Jlla

noel Vinheta., em dezoito de junho de mil novecentos e trinta e cinco, 

a Q.Uantia de Rs. 2:000 000 (dois contos de reis) - com a caderneta 

res:pectiva, :para ser de:positada na conta que mantem no Hanco do Bra· 

sil de "D~ositos Limitados~, o Que deixou de fazer, retendo em seu 
, 

:poder a çtuantia referida e a caderneta, ate .onze de setembro de mil 

novecentos e trinta a cinco, data em que foi reclamado o d9J.)osi to da 

referida importancia ao üerente do ~co, tendo re:posto essa quantia 

no dia immediato. 

Declarou,nais,g_ue escri:pturou a referida quantia, na cader• 

neta do de]ositante, tendo ~osto os sellos devidos, sem contudo inu~ 

tilisa~los. 

Declarou,a.inda,que em 2.9 (vinte e nove) de agosto de mil no

vecentos e trinta e ~inco, telegr~hou ao aonsetihor .anoel Vinheta,pa~ 

ra fallar com o mesmo a respeito do d~osito, tendo recebido em res• 

~esta ao seu telegramma, o seguinte: •Estarei ahi dia dezM. Entretan-
.., 

to nao conseguiu encontrar-se com o referido senhor antes de sua re-

clamação, ao jjanoo, ]ois, era seu desejo regularisar essa falta directa

mente oom o correntista. 

Declarou, finalmente, CJ..Ue não cometteu outra fâl ta dess na-



tureza com qualc.tuer outro cliente do Banco. 

Nada mais foi di to nem lhe foi :perguntado. 

eu, Secretario, lavrei o ~rasante termo Que, lido e aChado conforme, 

vai a.ssigna.do ~elo da.poente, :pelo J:>resid.ente da Oommissão, e ~or m1ih 

subscrir:rto • 

.blm. dezeseis da Outubro de mil novecentos e trinta e cinco. 

~ 
Dei> o ente 

Presidente 

· ~~ 
Secretario 

• 



TEST!iii.U!NHA SN;R.JIDIDJitiOO DE A!iªUQ.UEROUE C STA. 

J.os clezeseis dias do mês de OUtubro de mil no 

trinta e cinco, ás dezeseis horas e trinta minutos, Chando-se pre

sente o accusad.o, anr. Eugenio Ba;ptista. rtins, COir!P eceu perante 

esta Oommissão de Inqueri to a testemunh , Snr. Frederico de lbuqu -

q,ue Oos , br sileiro, c.om trinta e quatro annos de idaà..e, oasado,re· 

sidente á rua J cupiranga, numero hum, funccionario do Banco do Bra ... 

sil, com g_uinze o.nnos de serviço, o qual interrogado ::gelo Snr .Praai ... 

dente, e promettendo s6 dizer a verdade, declarou que só teve aonhe• 
N 

cimento doa acontecimentos pela re:peraussao que tiveram na enci do 

Banco do .Jjrasil em ... o Paulo, tendo :prestado á .Administra.oç- o e-
N N 

ferida Agenci, u.ma deola.raça..o ,por oscripto, sobre a aatuaç o do allu ... 

à..ido tunccionario, quando em exeraiaio na 
H ~ 

cça.o de Contas Correntes. 

Decl ou, tambem, a.ue pediu subs.ti tuiç.., o do mesmo, sem en

tretanto SUftPei tar sobre su honestidaà..e e sim pelos seguintes moti• 

vos:-

Primeiro:- Por aonsidera.•lo fraco no clese~enho do serviços 

que lhe foram c.onti dos. 

Por ter havi! diversas à..ivargencias entre o accu .. 

sa.do a outros funccionarios da Seocf o. 

Declarou, nais, que ó pediu substituição desse tunccio

nario, ]elaaecessidact de tirar melhor :provei to de seus auxiliares e 

or motivo de d1so1plina. 

Nada mais foi dito nem lhe foi perguntado. E, :para constar, 

eu, Secretario, lavrai o presente terXlX:l que, lido e obado conforme, 

vai a.ssignado :pelo depoente, J;>elo Presidente da Coimnissão,e por m1m 

subsorip to • 

.l!lm dezeseis de outubro de mil novecentos e trinta e cinco. 



lT.lJ!NNQ_IJ\ P. TE~TEM.UNHA s 
Aos dezeseis dias d? mês de tubro de mil n'Jvec 

ta cinco, ~s dezeseis h'Jran e trinta minut s, aChando-se presente o 

ccusado, Snr. :bugenio .tla.Qtist Uartins, com.l)areceu perante esta Conmis• 

são de Ing_ueri to a testamunh Snr. João H a ti<· ta da CJ'unha Roch , br ilej 

r o, com Q.Uarenta annos de idac1 , case.do, residente á "" lameda ibeira.o 

p eto, numero nove a, funccionario o Banco do Br~sil, com dezesete an

n?s de serviço, ? ~1a1, interrogado pelo snr. Presidente sobre os itens 

baixo transcri];ltos, e )romettendo s. dizer a verà ade, deu as r e ost s 

ue se seeuem:-

Item a. -(Uaso de D. Brasilia Fe eira d-.:>s nto'"' Di·-· ... ) 
, 

Q.ua.nto a este caso nada sabe de fonte directa, ]Ois so teve co-

nhecimento :por :parte d.o accusado q.e Q.U uma senhora lhe havi dido 
N 

ra fazer um levantamento dJ sua conta, or meio de r cibo,vi~to n o os-
N 

suir t.,alc..o do choques. dGGe j;ledido deu o seu consentimento, tendo vis .. 

do o ]a:pel de a ixa ara o referido :pag mente, uma. vez verificado o sal· 

do da conta da referida senhora e a exactidão da firma no recibo . 

- Item b ... (Oaso do .Monsenhor l:a110el Vinhe ) 

''uanto e.o caso do Alonsenhar Manoel Vinheta, o seu judante , SI 

.t aulino José .b'ernandes Junior, foi :Drocurado 
,;,J 

elo í\mccionario da Secçac 

de a bio, Sr . 1? dro Octavio de Araujo , g_ue se fez acom.va.nb.ar do referidc 
... ,.. 

onsenhor , p:tra fazer uma recla.maçao,visto nao est~r o docl&-ante ]re• 

sente no momento . Essa. reclanação foi levada ao conhecimento do declarar 

te :pelo seu ajudante, de Q..Ue aq,uell e sacerdote tendo :pedido informação 

do saldo de sua conta, verificára Que não estava exacto , ois faltava 

il!lJ)ortancia de Rs . 2:000 '000 (uois contos de rcis) g_ue havi dEJJ;>ositado 

em J}I'inci:pios do mês da .Junho do corrente anno . 

Ras.:pondeu ao seu ajudante que edisse ao reclammte a a:presen-
~ ~ 

taç"'o do recibo de deJ;>osi to , uma vez que , verificada conta ,nao conste· 

va ela mesma nenhum de:posito de 2 :000$000 (do1s contos de r~is). 

~ is tarde soube que tend.o o referido onsenhor se dirigido á 
w 

Sec ao de Oontrol e de Contas Correntes, para :pedir 



havi entregue ao .Banco, :para :por em dia, encontrou- se com 

rio hugenio J:j8. tista. Martins e reconheceu nelle a ]essoa. a çtuem havia. 

entregue a izrwortancia reclamada. e a caderneta, tendo o caso sido levado 

ao conhecimento do anr. Gerente ' elo ajudante do Oontador, Snr . Jose 

Oandido de Q.uaàros. 

Decl ou, mais, Q..Ue an.tGs. de taes factos terem-se dado , havi 

:pedido a remoção d:::> f'unccionario Bnr . Eugenio Ha]?tista Martins, da Secção 

de Contas Correntes, devido ' tes desinteli ·encias com o Conte-

rente da Snr . varo José .tmeno de Oliveira. 

.Nada mais f'oi di to nem lhe foi :perguntado , , ara consta.r ,.eu, 

Secretar! , lavrei o presante termo Q..ue , lido e aChado conforme , vai as~ 

signad.o :pelo de];)oente , :pelo Presidente da Uommissão , e or Illim subsoril?to 

Em dezeseis de Outubro e trinta e cinao. 



.... 

IJDIENCIA DA TESTEMUNHA SNa.JoSt CANDIDO DÉ Q.UAPRQS 

Aos dezeseis dias elo m~s ele OUtubro ele mil novao 

e cinco, ás clezeseis horas e trinta minutos, acb.anclo .. se ,J;>resente o acousa• 
,., 

do, Snr. Eugenio .Ba:ptista Martins, aom:pareoeu parente esta Uommissa.o de 

ID.Q.uari to a testelllllilha snr. José Oandiclo de Q.Uad.ros, brasileiro, com trin 

ta e seis annos ele idade, casado, residente á Alameda Lorena,numero mil 

q,uinhentos e setenta e oi to, antigo cento a hum, funccionario do Hanco do 

Brasil, com doze annos de serviço, o qual., interrogado pelo snr. Presi ... 

dente sobre os itens abaixo transori:ptos, e :promettendo só dizer a. verda· 

de, deu a.a respostas q,ue se seguem: 

.. Item a •(Uaso re:rerente ao Jl40nsanhor mnoel Vinheta) 

QUe a dez de Setembro :proximo ssado roi procurado pelo Man• 

senhor Jl.anoel Vinheta, sob o :pretexto de Q.Ue a. sua caderneta con.f'1ada ao 

.l:ianco ha algum tanwo, nâo lhe f5ra entregue na t:Secção de Oontas Correntes 
W , N 

e, assim, conforme inrornaçoes, vier ter a. Secçao de Controle, a cargo 

do declarante, par ver o ÇLUe occorri , com relação quelle documento . 

o declarante lembra-se de que nessa oocasião mandou dar uma buã 

oa nas cadernetas existentes na Secção , não encontrando a do referido .K.on 
senhor, e :pediu antão a.o mesmo c;tue voltasse no dia 1mrnediato (onze) I>Or"" 

que 1ratendia dar uma solução ao assuiiii>to, para o que designaria um tuno• 

cionario arim de examinar na Secç· o de Contas Correntes a possibilidade 

de se encontrar a caderneta. f6ra da ordem all,1habetica. em que :pudesse ser 

oollooada. 

Voltando no dia onze, o referido Ja.onsenhor recebeu a res:posta 

negativa e, foi-lhe :pedido o cartão Que a Secção de Ex.:pediente oosttlDla en 
tr ega.r aos c orren tis tas ~uando deixam as cadernetas :para esorii>turaç ... o. 

/ Desoul:pou•se dizendo que não :podia a:presantar a.ÇLuelle cartão ]ois,com a - ,.. .... sua remoçao da paroahia ele S:lnta Rita. do Passa Q;uatro I>ara a de Sa.o J oe.o 

da Btla Vista., ]uzera em suas malas diversos documentos inclusive aquelle 

~oartão. 
,., 

Posta esta questao de lado :pelo Monsenhar ,c11$e IJ.le o (Jle mais lhe 

interessava era 



Qoa ~ela ~ecção de Oontas uorrentes existia uma ditrerança 

:para menos, de Rs. 2.:CXJ0$0Uu (DJis contos de reis) " O declarante cer-
,. 

tificou-se de que a importancia fornecida I>ala Sacçao de uontas Corren-

tes a titulo de informação c onfontrava. com os 11 vros da Secção de Uon· 

trole, com o que não concordou o Jlllonsenhor Vinheta, adeantando q_ue fiz,fi 

ra áoerca. de traz. mêses (declaração na e:pocha do incidente} um de:posi to 

de 2:000$000 (dois oontos de reis),entregando, :para isso, ao te~o em 

que es teve no lianco, a sua caderneta. Diante disso, o declarante :pro

curou obter mais informes q_uanto á maneira :por que ftlra. recolhido aquel• 

le dinheiro • .E, assim, soube do d.e.positante que o dinheiro tinha sido 

entregue a.o :runocionario q_ue lha déra na occasião a formula de de:posito 

:para :preencher, sendo que no ao to exigiu recibo - ao que o :runocionario -reSl)ondeu q,uà nao era. necessarin uma vez que a importanoia estava con-

signada Il8. caderneta.. Mostrou-lhe de facto a caderneta com a declaração 

do deposito e lembrava-se de que vira o assentamento devidamente estrum• 

pilhado. ~ão recordava o depositante da :phisionomia do funccionario a 

quem entregou o dinheiro. Sabe que deu-o ao mesmo funocionario que o 
~ , -atte.ndeu, :precisando que na.o entregara a quantia. na Uaixa, e que nao se 

recordava quem era o funocionario ctue o serviu. 

O declarante, disse Que não havendo mais duvidas sobre um :pos

sivel abuso, a~ressou-se em levar ao conhecimento do ~.Contador da • 

gencia o Que se .Qassava.. o voltar da uontadori encontrou o funocioBa• 

rio J!J\lgenio Ba:ptista JWartins conversando baixo com o .114.onsanhor Manoel 

Vinheta.. Oom a chegada do declarante, o f:tlr.llartins voltou-se para oum• 

]rimenta-lo e disse-lhe que o as~to do Monsenhor seria resolvido sa-
~ I 

tisfaotoriamente. O declarante nao coi!ll)reendeu, de relance, o que signi-
;., 

ficava a sua declaraçao, nas :perguntou ao t'unocionario que tinha elle 

)!dm o que occorria • 

. d Obteve oomo res;posta q_ue o 1110nsenhor iria. receber das mãos 

delle, Martins, o dinheiro, :pois que effectivamente elle quem o recebe• 

ra.. Disse-lhe o declarante que havia oommunioado a.o t:mr.Contador o raoto, 



como era da sua obrigação, e que fallaria a res:oei to com o 

oomo de facto o faz, mais tarde. 

Indagou o declarante o que tinha feito da caderneta e obteve 

com:> res:oosta, daq_uelle f'uncoiona.:rt1.o , que ell estava em seu :podar, em 

sua casa e que ia sahir ](ara busca.•l ,assim como, os aa000$000 (dois 

contos de reis) q_ue devia ter recolhido á conta do Monsenhor Hanoel Vi-

nheta. 

~ando sahido o tuncciona.rio :Para. essa :Providenci julgada :Pe"" 

lo declarante necessaria :para esclarecer o asSlllii.Pto, dirigiu-se Geren-
... 

oi e relatou todo o oooorr1do constantes destas mesmas declaraçoes.Oo• 

mo no Gabinete da Gereo.oia. se achavam diversos clientes ficou asaen -

do :Pelo snr. Gerante,que deveria levar a sua :oresença o MonseDhor ~oel 

Vinheta, logo a:P6z o ~adiante externo,cerca de quinze horas e quarenta. 

e cinco minutos • .t!i, assim se :procedeu. 

Declarou, ainda, q_ue o correntista se acha · resarcido da<,tuell 

differança.,:pois, conforme const tou nos livros do Banco, f'oi :feita. uma. 

entrada na conta do de:positante de 21000 000 (dois contos de reis) em 

quatorze de setembro de mil novecentos e trinta e cinco,com valor em 

dezoito de junho de mil novecentos e trinta e cinco, entregue :por Euge• 

nio B~tista rtins. 

• Item b .. ( ao referente á D • .Brasilia Ferreir dos Santos Dias) 

Q.ue o f'unocionario ~'ugenio ,.ljal)tista rtins se apresentou na: 

Secção, pel nanb.ã de dezeseis de agosto :proximo :passado, com o recibo 

em branco, devidamente estalDl>ilhado e assignado :por aquella senhor ,f'ir-

, -ma que ja estava reconhecida :por :t'unociona.rio da Seaçao de Contas Oorran 
'1 es, dizendo q_ue a. mesm senhora desejava encerrar sua conta de ..-De:posi-

tos Limitados•, :para aP,plioação de ]arte do ca:pital e~ •ne:positos Popu• 

lares" ,:Parte ~ .. De:posi tos a Pr~zo Fixo•, e :parte iria r~tirar. 
Feitos os oalculos de juros da :primeira conta, o Bnr.~rtins 

disse g_ue ia :preenCher o recibo Que foi exhibido, dizendo tratar-se de 
• ]SSSO de SUa familia. 

TUdo se :processou em ordem quanto a documentos e validade dos 

~ff~~--



mesmos, que :Coram entregues ao J:Janco, na oecasião. ll6menta n ~ 
dia to, dezesete de agosto ]roximo :passado, é ~e o declarante soube, na G 

renoia, :Pela. iní'orma.ção de um senhor q_ue disse ser genro ela referida se

nhora, a.o uerente, Q..Ue não :Punha duvida alguma, quanto ao que foi :proce,a 

s do no Banco. Punha duvida sim na :prestacção de contas que seri rei ta 

:Pelo t:mr • .uartins da. :parte do dinheiro por elle levantado, :pois chegou a 

:f"tirnar na presença dos que se aaha.vam no locai (OEI.binete do Gerente), 

ue o snr. uartins estava de :posse de a:ouo$000 (oito contos de reis). O 
... , i di Snr. Gerente, entao, determinou aq,uelle :funocionar o que ssesse a ver-

dade, e, então, o ~. tina descul]ando-se disse que, de f'acto,aquel-

1 i~ortanoia não f~ra incluida na ]restacção de contas áQ..uella senhor , 

:porquanto a mesma lhe :promettera um enwrestimo de egual quantia e que, 
N 

::Qa.ra effectiva-lo, ·bastariam as condiçoes t;tue combinaria com a d.e:positan 

te. Nessa occasiã.o, recebeu do f'Unco1onario em QUestão, a quantia de 

5:000iWO (cinco contos de reis), que estava em seu :poder, :por ordem do 

Snr. Garante, QUantia essa. que ao encerrar o eXI>ediente foi devol v1C1 

no mesllX) dia dezesete, a.o funcoionar1o João Ba:ptista Raimo, tambem :por 

ordem do t:mr. Gerente , - uonstatou, de:pois, o decl.a.rante que, effeotiv -

man.te, em 2l de Agosto :p:r~ozimo :passado a correntista era creditada pel 

im;porta.ncia de S:OUófWO (oi to. contos de r eis) ,recebida do tunccionario 

Jrugenio ..tja:ptista · :t&3.rtins com:> consta do 11 vro da .Agenci •ne:posi tos Po

:pularas•. 

Nada mais foi di to nem lhe roi :perguntado • .!S, :par constar ,eu, 

Secretario, lavrei o :presente termo que, lido e achado conforma,vai as

oignado :pelo de:poante, :pelo Presidente da Oommissã.o, e :por mim shbmri:pto. 

Em demeseis de 0-ltubro de mil n 



Aos dezeseis dias do mês de outuoro de mil novec tos e trin

ta e cinco, ás dezeseis horas e trinta minutos, achando-se :presente o 

accusado, ~. ~Ugenio ~a~tista Martins, co~areceu :perante esta Oommi.s

são de lnQ.uerito a testemunha t:Snr. Alvaro José .trueno de Oliveira, brasi

leiro, com trinta e trais ~os de idade, casado, residente á Alameda 

Eugenio de Lima, numero cento e noventa e dois, funccionario do ..t1anoo do 

Brasil, com treze annos de serviço, interrogado ~elo ~. Presidente, e 

:promettendo s6 dizer a verdade, declarou que sobre caso de que . ac

cusado o seu collega Eugenio ~a:ptista Martins, apenas veiu a saber das 
~ 

irregularidades apontadas :pelos prejudicados, pela repercussao que ti• 

varam na Agencia do ~anca do ~rasil em ~ão ~aula. - ~ue de sciencia :pro

:pria nada sabe q_ue :possa interessar. 

Declarou, tambem, que :por varias vezes e com conhecimento do 

accusado, solicitou a retirada do rat·eria.o runccionario do serviço de 

baloá.o, ao bnr. Frederico da ~~lbuquerQ.ue uosta, Snr. Aristides Tll.Pinal!l

bá e finalmente ao t:mr. João ,!ja:ptista da Uunha Rocha, quando em exerci .. 

oio nas funcções de ~~efes da Secção de uontas Uorrentes, :por achar que 

o accusado estava exercendo com deficienoia as funcçÕ es que lhe coitii>e .. 

tiam e por não :poder haver bom entendimento com o declarante,em materia 

de sorviço,am virtude do caracter irrequieto e contraditaria do accusa

do, achando, :por esses motivos que deveria ser substituido, o que prc• 

curou :por todas as formas, conseguindo~o afinal. 

Nada mais foi dito nem lhe foi :perguntado. ~, :par conntar,eu, 

t;ecrett-.Tio, lavrei o -presente termo q_ue, lido e achado conforme, vai as

signado pelo denoente, pelo ~esidente da uommissão, e :por mim subscriDt o 

tos e trinta e cinco. 

<=-~~ ~::_.....4..._~:..---~Presid.ente 



c o 

Uertifioo que não com:parecera.m á audie.ncia marcada ;para hoje 

ls dezeseis horas e trinta minutos, as testem.mhaa, Snra.Konsenhor Ma 

noel Vinheta, D. Bra.s11ia. Ferreira. dos Santos Dias e Moacyr .&.. lameiro 

intimadas :para de:pôrem neste :processo. 

Em dezeseis de OUtubro de mil novecentos e trinta e cinco. 

Eu, Secretario, escrevi a as signo. 



OERTIDlO 

uertifioo q,ue decorreram os c:is)o dias ma.rc.ados :para a:pre ... 
w ~ 

senta.çao da defesa., na forma do arllgo oi to das Instrucçoea à.o conselho 

Nacional do 1rabalho. Aos vinte e hum dias do m'às de Outubro de mil 

novecentos e trinta e cinco. E eu, Secretario, escrevi e assigno. 



CONOLUSÂO 

/ 
os vinte e hum dias do mês de Outubro de mil novecentos 

e trinta e cinco, faço conclusos estes autos ao Snr. Prcsident da 

Oommissão de InQu ito, a elles juntos os re~ectivos documentos. 

E, eu, S cretario, escrevi e assigno. 

são Paulo, vinte e hum d Outubro de mil nov centos 

trinta e cinco. 

• 



TIVO D UE j INDICIADO 

p.IWGENIO BAPTISTA WTIN!j 

Dando ouçrimento ' :portaria do :1Dlo.Scr.Pree1dente do Ban 

co do Brasil, tada e 2 e OUtubro o corrent o, na. lidade 

d Presid " da OoDDissão ;pura4or do ~ 1to instaurado :par çu· 

rar tal gr&Ye e q.u é aoousad.O o tunooionar1o deste Banco, anr. 
Eugenio Baa;>tista. Jrartina, Já. esori:pta oi :portar! (d.oo.de tla •• 

2.), Ol.ll1l];1r' r la.tar os tr&b&lhoa levado etrei to por es Oo.ma-- ,.. o e a. oonolusao a que ef9,le1. 

só 9 de OUtubro oorrente, isto ,, et dias dçoia de no• 

-• ata. Oolllll1s o, co100 f"ioou consignado na aot& e 1nst llaç o ,:polil 

a 1li.EJSII& retnir, em "fist& e se achar ausente, serviço :Buoo , 

o secretario, • lTador Busso, endo tão 1n1c1 dos oa tr l>alhoa, 
* . - N dentro das clia:poaiçoea oon,idaa nas Inatruoçoea o Ooneelho .Naoion&l 4o 

Wrabalho. .. 
Beoebi4.o o teor ccusaça.o, arroladas as testemunh a e 8%.PJ. 

... 
dida. as r s:peoti Taa intiaço e , 4.erta-se todo :por intiadoa - aocu • 

o t atemnnhaa • eixando entr tanto de oom,pareoer á. udienoi oa 

a.)t)acyr .Laaetro, aonsenhor oel Vi.Jlb.eta D. Braaili& Farrei• 

r dos 

doa par 

toa Di a, 00110 foi oertific do em doca. de tla. ns. • ~4 e 36o 

RIWliu• e novamente Ooaniss&o no di&, hor& e local esigna 

audi oi& do aac:uado e das t · stelllUllb&a. Ooçareoendo o 
, 

&cem ado, o, f'oi o mesmo qu&lifio do e 1n~iri o sobr os taotoa que 

der lagar á tal Q.Ue lh to1 içutad.&, :prestou s declaraçÕes que 

constam d seu e,poiaen1io. (doo .de :rla. 25.,2.6 e 2?}. 

For , de:poia, na :presenç ·do ao ousado, ouvidas as testeDlllb.as 

J;Jres te t 8ar • l'rederioo de AlbuqUar'Q.Ue Oosta, Joâo Ba.:ptista da OUnha 

Rooh , J'ost Oandido de Q}ladroa e .11Taro Jos& Bumo de Oliveir&, (toca • 

d f'l • 2.8 35), cuJos e:poim em nad tor conteatadoa pelo .. 

ousado. 



.,., 
vi ultima. testeiD.lnh da cousaçao, 

aocusado, p lo Presidente, si tinha e~eZL 

:posta negatiT 

----

:presentar, receb do r ~ 

Oomo s verá do de:po1mento do accusado (doo.de ~ls.25 27), 

ste, s rodeio , contes u que, de ~acto, receber d ll.Brasilia Fat 

reir do tos D1 e d Jlonsenhor Jranoel Vinh ta, as iJ®ortancias 

d Rs. 8&0UO$OOO(.oi to oontos de re1a) e aouo$OOO(dois ·contos de reis), 

res:peotiv ente, :para ser• creditadaS seus nomes, na encia. 4o 

Banco do Brasil esta oidade, t o 1ndevidam~te ~ossado essas 

q.uanti , d ixando de e:po ita-1 o devido teço. 

primeira :tal ta. :procurou o c ousado a.ttenua•l&, sob ga 

all ~-o de qy.e oertaillente ocms guiri e D.Br ili , :por em;preatimo, 

a.lludid.a. im;portancia de • 8:000 (oi to oonto de reis) ,uma vem 
, 

expuzesse a m ama. devolvendo•Ine quell 

~uanti caso ell não conaarda.ss com o:pera.ç o; :para segunda falta 
., 

n o a;presentou justtliaa.tiv • 
, 

Clamo se deduz de suas deal&raçoea, agiu indiecutivelmente de 
, 

t , numa noutra vez, sendo Q.Ue, no oa d J&)nsenhor Vinh ta, eras 

c mais oirawnataDC.ia de ter ell procurado illudir o Sacerdote,e~fec 

tuando o lançamEnto da im;portanci de 2.:000 00 (doi contos de reis), -sua cadern t , &l>'.Pond.O na meSDB. os sellos, sem 1nut111 -lo , nao à8Jldo 

entretanto entr d do dinheiro OaiD.. De:preb.ende•s dahi ~ue usou 

des e subterfugio para procur convencer o oerdote d nenhuma neoes• 

sidade do recibo do Banco, :pelo mesmo exigido, da inwortanci& ~ue lhe 

rar entregue. ta. conclusão é robusteci :p las ealaraçÕes ela. teste-

-munb& Joao Oan4d. de Q.ua.dro (doc. de :rls.31 34) ,que diz ter sabido 

do :pro:p:r1o )(Onsenhar Vinheta.. ~ue o dinhei.Zo :f'6r entregue ao ccusado, o 

q,ua.l lhe dé- oocasião a formula d de:posi to par l.ll'eb.enoher,sendo 

u no ~oto exl.giu recibo, o q_ue o accusado reS,Pond.er não ser o meaDO 

n oessario, vez q,ue 1m.portam1a e tav con.s1gna.da caderneta , 

moatr&ndo-lh 



o d~ositante ter visto o assentamento deviãamente 

é corrobor do :pelo JJro:prio Jlonsenhor Vinheta, em c: ar deste de 11 de 

Setembro passado, á Admini stra.ação da. Agencia do Banco do Brasil, d s• 

ta. cidade. {doo.de fls.9 e 10). 

Veritio -s ,de:pois, :pelos extractos de conta, Junto aos autos7 

(fla.12 e l3)de D.Brasili Ferrett dos Santos Dias(De:positos a ]razo 

tixo ... De:posi tos :po:pularea - De:posi tos limitado ) e de Jlonsenhor Vi 

llhet& (De:posito limitados) e p las :pro:priaa deolar çÕes da teste1IIUilha 

Jo-o Oan de Q.uadroa que s im,portanci dê. Rs. saoootooo e 21 ooo&ooo 

foram re:po ta , não havendo, assim, :prejuizo :par nenhuma. das :partes • 

Infelizmeil.te, par 
.., 

melhor esclarecimento do caso, na.o oouware-

cere.m { e.udieno.i&., l,)ara qual foram intimdas,a.s :parte q_ue mi '00 in

teressavam ao :processo, isto &, os de»ositantes referidos, e ta.mbem o 

Snr. Jloao;yr Lameiro, genro de D. Brasili , este :por sabemo-lo ao :par dos 

negooios de sua. sogr • 

s, oo~essado q_u :toi o d&Licto, IJelO acousado, Snr.Eugenio 

Baptista Jlartina, não ha OO!It) negar talt& que lhe. é im.Putad&. 

t o q_ue se comlu • 
,.., 

São 1-'a.ulo, trinta hum de outubro de mil novecentos e trin• 

ta e ainco. 



.§JJaJtC~ e/o ~~-a~e:/ 
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Mod. 03/02 

/// Attendendo a ~edido da Conmússão Interna de Inqu 

tos, OERTIFIC~10S que o funooionerio deste Banco. nr. 

nio Baptista Martins, nomeado esor1pturario a titulo preo~ 

rio e em cammissão em doze de novembro de m11 novecentos e 

vinte e nove, assumiu o cargo em vinte e um de dezembro de 

mil novecentos e vinte e nove, na filial de Recite, tendo 

os seus vencimentos equiparados aos dos 4°s escripturarios 

em vinte de março de mil novecentos e trinta; que, no peri~ 

do de oito de julho de mil novecentos e trinta a vinte e 

cinco de julho de mil novecentos e trinta ( dezoito dias}e~ 

teve licenciado, com o ordenado e a diaria de dez mi~ réis, 

para tratem.ento de saúde; que, em dezesete de julho de mil 

novecentos e trinta, foi transferido para a agencia de Ube 

raba. desligando-se em tres de setembro de mil novecentos e 

trinta e reassumindo em treze de setembro de mil novecentos 

e trinta; que as informações prestadas pela agencia de Reei 

fe consignavam ter elle vida privada pouco regrada, endiv! 

dando-se bastante, sem motivo, de vez que não constava foi 

se arrimo de familia; que permaneceu na agencia de Uberabe 

até vinte e cinco de setembro de mil novecentos e trinta e 

tres, quando foi transferido, a pedido, para a de são Paulo , 

tendo da de Uberaba merecido sempre bôas informações, sem 

nenhuma no t;a restrictiva; que, approvado nos exames de que 

inclusão no quadro, ~equer~u-a em tres· de jE 

il noveoento c!ois, não a conseguindo p;>r 

-segu -



~ano~ do !38'1-a~~tf' 
~uÚ-t.epo ,.9.;'&',?"-""A':,·.,t.> 

crertificado fornecido d Commissão Interna de Inqu~ ~a 
sobre o tunccionario Eugenio Baptista Martins. i 

" ~tedi-18 , , 

od. 03/02 

fa1ta de apresentação da caderneta de reservista ou 

suppletorio; que, em solução ao seu requerúnento de 

setembro de mil novecentos e trinta e tres 1 obteve do 

de 

Fundo 

de Benef'icencia um em:preatimo, já liquidado, de um conto e dJ:! 

zentos mil réis,para custear tratamento da esposa;qüe foram~ 

as, não consignando nenhum defeito. as infor.mações a seu re~ 

peito prestadas pela agencia de são Paulo em vinte e cinco de 

abril de mil novecentos e trinta e quatro;que,em vinte e oito 

de março de mil novecentos e trinta e cinco,contrahiu com a 

Caixa de l!mprestimos aos Funccionarios do Banco do Brasil um 

emprestimo de doze contos,cento e vinte mil réis (capital e 

Juros),amortizavel em sessenta prestaqÕes mensaes de duzentos 

em1s mi~ réis, a começar ãe abril de mil novecentos trinta 

e cinco; que completou cinco annos de serviço errectivo em 

seis de fevereiro de mil novecentos e trinta e cinco;que nAs 

informáções da agencia de São Paulo dadas em trinta e um de ~ 

gosto de mil novecentos e trinta e cinco e referentes ao anno 

de mil novecentos e trinta e cinco,foi classificado de soffri 

vel,consignando sua ficha as seguintes falhas:não ser solici

to no desempenho de serviços differentes dos que lhe estão a,l 

tribuidos ou executados f6ra das horas de expediente, trab!!, 

lhar coJj pouca attenção e sem cuidado ou capricho, errando~ 

quentemente, não ter iniciativa, ser pouco diligente e nao 

ser methodico nem ponderado; e, finalmente, que, á data da 

dezenove de agosto de mil novecentos e trinta e 

descontados dezoito dias de licença e tri~ 

-segue-



!!J§anco e/o !§4-?-a:J.i/ 
$'~vpe> %.&'?t.#ic<> 

" 5/atelf.tt.. ' ' 

Certificado fornecido á Commi s são Interna de 
sobre o funccionario Eugenio Baptista Martin 

ta e quatro faltas, cinco annos, seis meses e 

de effeotivo exercicio. Rio de Janeiro. 26 de outubro -

novecentos e trinta e ci nco./// 
----~~----~---

I Visto. 

Mod. 03/02 
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A' consi eracão do ~ nr. Dire tor G ra 



VISTO-Ao Snr. (})r. Procura z'or G(jrc11l, 

ü ordem do Exmo. Snr. !Pr•sidente. 

~ ~ 193 .. .i-

Director da Secretari 

' 
UtV 

Ao 

~7Ji7frt;l!~ 
No impeaimento do Director d · 



~-~~.,4 ~ o4 

PROCURADORIA 
1.& SECÇAO 

2.• SECÇÃO 

3.' SECÇAO 

~~~~~~-

• 



Ao Snr . ara 

1nf orm~r no ppoc e seo 

Em 24 

• 





~~·: ~ d,_/f';r 5-

~~~ --



1· .::iecç ão. 

A.L.R. 

IN F O ~ ç Jt o 

O presente proc sso já s encontrava com parecer 

final sobre o ssumpto nelle ;r· tado e devi ubir a julgamen

to de umd das Egré ias Camdras do Conselho N cional do Trabalho, 

quando deu entrad nest Secção do doc~nento de fls. 49, pelo 

qu 1 o ccus do, por intermédlo do seu bastante procurador (v. 

docmnento de fls. 50), solicit lhe s Ja dnd· vi ta dos autos. 

Attendendo á praxe adaptada por este Institut , 

concernente á concessão de vist dos utos d inquéritos adminis

trativ s aos respectivos accusados, nesta Sedretaria, par que 

possam pres ntar , com a mais am 1 iberd de , def z 

t ndeiem, embóra já o hajam feito perru1te á Commiss~ 
que n-

. , 
de J.nque-

rito, est Secç o propori qu o pedido d fls. 49 fôsse deferi

do, uma vez apresentado no momento opportuno, marcando-se pr -

de 10 dias; c ·· be frizar, porém , qu , no caso vertent , 

pto já foi de idamente estudado por esta S cçâo e pel 

curadoria Geral que s e manife teu de accordo com as conclusões 

da informação :fia). 48. 

A Secção não é da~ oplnar; a autoridàde superior 

decidirá da ~pportunidade ou não do deferimento do pedido óra 

lnronnado. 

fJ?J~e;olfJ;;;;tezi~e ~ r; AUX. de la. Cl. o 
Submetto os presentes autos á consl ire-

ctor Ger 1. 

~~;;;r~de 
Off1c1 

No impedimento do Direct r 



i 



• 



1-302 

roc . l3. 362/35. 
14 arço 

CN/SSBF. 

Sr. ugen1o tis ta a.rt1ns . 

/C do Dr. Olymp1o c rvalho de Ar ujo . 

~~ vessa do ouvidor, n~ 39. ~~ ·nd . 

e Janeiro . 

co unico-vos , p rn os devidos !1ns, oue fo1 

indeferido o vosso Jedldo de viotu dos utos do processo em 

que o Banco do 3 sll submette · ·preci,ç""o deste Conselho 

o inquer to ndm1n1str· t1vo conta. s ill't ur·do, or ter oi

do !elto ap ·s p recer !1nal d rocur dorla Ger·l . 

... ttcnclosas saudaçoes . 

Dlrector Gcrrl d ecretr ria , 

em exerclcio . 



Scientificedo o int re sado do d p cho do Snr. Dire

ctor Ger 1 ex 1·ado l'l !'1 • 51 v rao, pa so este euto á mãoa 

do Snr. Dir~ctor deata Secção, a!im de o par jul-

g r ento . 

P~e:IJ; l/iJJio 
l Q Offic el 

A' consid~raçãn do Sn ·. Director Geral tuua / /'~ 
o 7/f~·eu& cftk-vnu'mmdo {I ~ ~ tr/!?.U-() ~ .. ........ ,_ ........ --................................. . ... ,, . 

Rio de Jand,·o~ ~ 1 Â~&J deh98.€.. 

Â4cúw o/~<d4 ~/ 
-u~••••n•n-•••0• •••• 

J>ireotor da li!' Secl)ão 
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Mlnlsterlo do Trabalho, 
lndustrla e Commerclo 

................. Secção 

O. N, T, • 25 

CONSELHO NACIONAL D O 
~~ · 

T RABAL~ 
7 ,...,G"'/9 r:: J; oc . • ;.., ... o . 

ACCORDÃO 
~BF'. 

19:~ .. .. 

' r to,.... e 1e llLOS o roce~:iso em 

q• e o B~l.C do ~ \..1. .... 1 re 1e "'t ·n.t e i to r dr <"'i c>r t v o l!S-

taur uo OJ L r ftU1CC10 ú. lo , d e 1~,;ia e ro"' a.u o, ::uge-J 

Lj Q '!"'I tist ..... , . rtins, ccu....,ado de .falta ~ru.ve c· ... Ji t~l ...;c;. 

let a a o & t . ,..., 
o :Cec . .. o [""4 e 12 de Sete .br e 1°,...4' . :; .. .J,.,~ • - ' 

co. l , IlUS .. c ' .OJ 

4, e Ü rcf rillO fU!",Cv I 0.1.[ ~0 UCCUSa 0 Ü ha rer r •..; b- . de 

o e •. rc c 1 o s "' c.oes 

c.. e ., lpt urç., ·1 
' 

de o to.., de 

r~ 8 : oo ... o J to CO ltOS CC ré I ) ... t .a .. e ..... te, c::~-

r o. ó;)ere1 CL .c-41 t .... du.s G co: .. t:......; e e .l...-J..t s u Leia, 

e de s . .tlrs ..;e cpO do , c.i_ w d.o C. e d .~:Jslt 1-· IJ .o 

aev · '.; t .. o ; 

..:~u· , o11ser ou re lc... ente as "' c· .. ~ s.:. OeS I' ult.:.alef!t "'CS r.1 

viL r, tlj :o .... ..~.do ..Lf...C' t~.é.O o accusado o c ~r .... 1to ' u f e ..... c..; 

co .... ~ e , rel· ção u.lta r· ·e t~r1bu1-J. 

da , c ou Gi. Ct"' a nte vur' ,..,L ,.... . do. 
"" .....,._,._ ' "' n .... o s pela 

1 rovas )r -"'Z. ~ r. tO t .... ,, 11)6 ;;;)e[U uo ê.. co "' ·1s .... c...O feita .... elo 

UCt.;U~ do - fls . ~7 /. 

,., 
" lo que · ... oe .. e eLt .t-

do 
N 

f..;. O o 8 ~1 eJl <le ·uloo. - ' L. C o- se , o o s c u, ~r o ud 
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Proo. 13.362/33 

29 Junho 

EA 

ar. D1reotor o B o do Bra 11 

N e t a 

Par • a o conhecimento, tranami,to, 

de ordem do ar. Presidente, oopi authentio da do accordão 

proferido por este Conselho, no autoa do prooes o em que 

1nquer1 to instaurado con-

tra o funco1onar1o, da agencia de s. Paulo, Eugenio Baptis

ta a rttn , accu ado de talta grave capitulada na letra 

do art. Q3 do Deo. nQ S., d 12 de Setembro de 193~. 

Atteno1oaa aqudações 

Direotor Geral da Secretaria 

• 



JUNTADA 

Junto aos nresentes RUtos, nesta em-
bargos of!erec1d~s por EUgenio BDPt1st~ MDrt1 

Pr1me1rD Secc~o, 6 de Agosto de 

_f)JJJ!Ú!Liit_;t f;ti IL~ 
1° Qff1C1Al 



~ 
Nacional do Trabalho . 

~ 
~xmo . snr . Presidente do Conselho 

~ 

.~t'ugenio :Baptista Iu.artins , no nrocesso no 13 . 362 

de 193~, pede venia para a resentar os inclusos e 

contra o acordam da 3a . amara deste Conselho , por .... orça 

do q_ual foi o Banco do Brasil autorizado a I emitir o su • 

plicante dos seus serviços , na agencia de J . Paulo . 

Alguns dos documentos em que funda suas alegações 
.. 

deixam, :por motivo de forç a maior , como <diante se verá , 

de ser agora apresentados , req_uerend.o o suplicante a V . ~x . 

lhe seja concedido um prazo para sua. juntada ao processo . 

Si , nos termos Jo art . 40 90 d.o dec . 24 . 784 de 

14/7/34 , os proprios embargos podem ser , em caso de força 

maior , apresentados .lepois Je decorridos 60 dias da publi

cação Ja decisão recorrida , com maior razão , podem ser 

juntos depois de decorrido aquele prazo a l guns dos docu

mentos que devem instruir os presentes embargos J.esde ue 

nrevaleçam os mesmos motivos de força maior . 

·com efeito , achando- se suspenso de funções , sem 

-perceber quaisquer vencimentos desde o dia 19 de .agosto de 

1935 , tem o embargante lutado com as maiores J.ificuldades 

financeiras , agravadas nelo precario estado de saúde de sua 

esposa . 
... 

~ foi em consequencia disso que nao poud at a -

gora o embargante fazer vir de d. Paulo alguns dos docu

mentos em g_ue funda suas al egações , e que virão d.emàmstrar 

o nenhum fundamento la decisão recorrida . 

{, . 



Tendo a Pre•·Llenc i a do B co Jo Brasil reconhe

ciJ.o a ir.regulariJade da susnensão ,por tão longo temno , 

do .suplicante , e determinado , em conseQuencia , QUe lhe fos 

sem pagos os vencim~ntos corresponientes ao perioJo que 
... , 

vae o 91Q dia je ousnensao ute a data do acordam QUe au -

torizouja demissão , ePt, agora habilitado o suplicante a 

rovi enci vinla de s. Paulo Joo já referidos documen-

tos . 

Iequer , pois , a·íf· • .J:.Jx., sejam os seus embargos des

de lo ·o recebi-los conce1ido ao suplicante mn prazo nun

c-a r.1enor de 30 Jias para .fazer a apre' ontação J.aQueles do-

cum ntos . 

P . e er1u ento . 



or embargos ao accordam proferiJo no prece 

so no 13 . 362 de 1936 , pela 3a. Oamara do Con

selho Nacional do 1'raLalho , diz , como embargan

te , Eugenio autista ' ~artins: 

., 
lQ - P. que os presentes embargos sao apresenta-

dos no prazo legal Je 60 Jias , contados da dat~ da nubli

cação da decisão embargada no Diario Official , o que se 

verificou no J.ia 4 de Junho p . r 
... 

2Q - P. que devem os em"Qart;os ser recebiJ.os , nao 

t ó por articularem oateria de direi to , como tam"bem por se-
... 

rem fundados em documentos novos , aind nao apreciados; al-

guns desses documentos deix'l!Il de ser desde logo apresenta

dos , por motivo .ie força maior , pedindo o embargante lhe 

seja .concedido prazo para apresentá-los e protestando por 

sua . juntada ao processo . 

uanto ao merito . 

30 - P. q_ue , pelo accord.am embargado , foi o :Banco 

jo Brasil autorizado a demittir o embarg~.:nte t'ios seus ser

v~ços na agencia de s. Paulo • 
... 

4Q P . que essa decisao foi proferida por ter a 

~a . Crunara considerado nrovada a acusação levantada pel o 

Banco contra o embarGante , e segundo a qual teria este , 

· q_uan.io no exercia io de suas funcções de e ser i turario , re

cebido, de dois clientes Jo Banco , as qu<ntia de 2:00 000 

(dois contos ue réis) e 8: 000 000 (oito contos de réis ) pa

ra serem ore li tad s an contas ;i e deposi tos da agencia de 

. 8. Paulo , e dessas quantias se a1)ossado , deixando de depo-
• 

sit - las no devido tempo . 

Entretanto , 



52 P. Que tal acusação não é verdadeira , por ist o 

que houve entre os depositantes e o embargante , um contracto 

verbal> de acôrdo com o qual f'izeram aqueles a este um em

prestimo das quantias já mencionad s; 

Com ef'eito . 

62 P . que o embargante foi nrocurado , á noite , em 

sua ro;ria residencia- e não , ortanto , no exercLcio de fUn-
... 

çoes,.. por rasilia .lerreira dos 'antos .Jias, pessoa de suas 

relaçÕes, dela recebendo a que ntia d~~ ~1tos de réis e 

mais a incumbencia de , no.J.ia. seguinte , efetuar , no anco , o 

denosi to .la tnesma ( uantia. 

70 P. que , por se achar em sérias ificuldades fi 
nanceiras motivadas pelas grandes J.esnezas ue foi obrigaJo 

a fazer no tratamento de séria molestia de sua esposa , ·nro

poz o embargante á. referida senhora• lhe í'izesse esta o em-
' . I prestimo de oito contos de reis ; a ru·onosta foi aceita , fi -

carldo combinado que o embargante deveria pagar, sobre a q_uan

tia mutuada , os mesmos juros uaros elo Banco sobre os depo-

. '\tos . 

2 P . que , no dia imediato , Jepois de ter efetuado 

em nome de D. Brasil ia o deposito da aunntia que recebera -

dela deduzidos os oito contos , objeto Jo empre~timo, -- foi 

procu,r .-do por um genro Jesso. senhora , o Jnr . Moacyr Lameiro , 

que , a mando da mesma , ia receber o ce.rtL.icado do deposito ; 

como não tivesse M.OdCyr Lameiro sido instruiJo_, nor D. rasi-
* N lia, com relaçao ao emprestimo ,. reclamou este o fato de nao 

ser a imuortancia declarada no rec i bo igual á q_ue renl.1ente 

fôra entregue para deposito . 

ssim, 

90 P . g_ue , depois de grande discussão , não tendo oon

s\jguid.o chegar a um entendimento com J oacyr Lameiro , fez o em-

• 
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bargante entrega a este da. quantia integral a q_ue, 

via siJo emprestada . 

:b:ntretanto ,' 

. -lOQ P. que aq_uela discussao foi presenciada pe-

lo gerente do eatabelecimento , o qual . determinou a imedia

ta susryensão do embargante e a abertura do Jnquerito aimi

nistrativo, · para anurar a responsabilidade do 1 e$mo no ca

so, inauerito e~~e aue deu causa ao presente processo . 

Ora , 

llQ P . que.,dias antes , e, em semelhantes c onJ.içÕes, 

havia sido obtido pelo embart:;ante , do .Mon~enhor .Ma.Doel V1.nhe

ta , o empres tim:) da quuntia de dois contos de réis . óabedor 

da sus"'f)ensão do embargante e receioso de que tal situação 

. lhe trouxesse prejuízos , c onrunicou esse !ll.onsenhor á geren

cia que aquele lhe era d eve.ior da mencionai a importancia . 

Embora se tivesse apressado o embargante em resti

tuir ao MOnsenhor Vinheta a importancia que , por emprestmo , 

lhe tomára , foi J.eterminado pela gerencia , q_ue tambem esse 

fato se anurasse no lnqueri to instaurado , o que veiu agra

var a si t11ação do embargante . 

No entanto , 

12Q P . que não houve para os dois referiJos clien

tes do Banco o menor prejuizo , porquanto , como consta do 

processo , as quantias de cujo desvio é acusado o embargante 

foram integrétlmente resti tuidas. 

J!: mais ainda 

13Q P . que , em tcdo o ocorrido , agiu o embargante 

com a mais completa bôa f~ , sem a intenção de lesar a quem 

quer que fôsse , circunstancia oue faz com que não possa ser 
• 

considerado como falta grave o ato do mesmo , como o quer a 

gerencia do Banco , e como , data venia , erradamente , conside-



rou a 3a . Uamara deste 'onselho • 

.. liás , a bôa fé do embargante que foi umplamente re

conhecida at~ pelos sunostos ·prejudioaJos , resalta de suas 

roorias .P.eolaraçÕes no inq_ueri to , as que; es. não podem ser con

sid.eradas , como o fez o aocoroam embargado , como sendo uma confissão . 

l4!l P . que ainda que se queira oonsid erar como ~via

ll.Q. o ato do embargante , é o mesmo perfei tatnente justificavel 

em vista da situação aflitiva areada ao mesmo )ela longa e gra

ve doença de que foi vitima sua esposa , e que , além d.o grande 

a·balo moral que lhe produziu , o obrigou a recorrer a emnresti

mos para fazer face ás enormes despezas com o tratamento , co

mo faz em certo os documentos ora juntos . ( oLrvi · .A a.. f-) 

Por fim , 

15Q P. que , considerados a oôa ré do embargante , o 

nenhum prejuízo por êle causado aos clientes do Eúnoo e a cir

ounstancia de não poder ser de forma alguma consiã erada como 

fal t~ª-Y.§. o ato Jo embargante , J.evet~l os .)reGentes embarr;os 

ser rece~idos e processados , e afinal , pelo Conselho Pleno , .. 
- julgajos nrovaJ os_, para o efeito de ser reformada a deoisa.o 

embargada e autorizada a reintegração J.o embargante nos ser

. viços do Banco Jo Brasil . 

;r U S T l. 1 .. . 

• 
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o 'é. sAU DE S.ct,y?: 
s'?- S/A -i~ 

(J't' CAPITAL 2.000:000$000 /..;, 

'J 
RUA CUBATÃO N. 250 

TELEPHONE 7·08&4 

SÃ.O PAULO 

HFF/CBA. 
" . •· 

São Paulo , &0 de Janeiro de 1936 

Snr . 

·········· ············ ····· ···· ·····--- ----·-· ········· ··· ·· ···· 

:ma. ~lminda CUnha Campos Martins este-v& 

SaÚde, do dia 27 de Setembro de 1933, 

anno, sob os cuidados medicas do Ir. 

S.Paulo, 20 de Janeiro de 1936. 



CIRURG !._A EM GERAL - GYNECOLOGIA - PARTOS 1t VIAS URINARIAS 

OR. ANTONIO BAHIA 
M CtCO OPE RADOR 

EX-INTER N O RESIDEN TE DO I N STITUTO PAULISTA 
EX·ASSISIENTE DO PROF CAMARGO 

EX·ASSISTENTE DE ANATOMIA TOPOGRAPHICA E DE IECHNICA CIRURGICA 
DA FACULDADE. DE MEDICINA 

ASSISIENIE DE CLINICA CIRURGICA OA MESMA FACULDADE 
ASSISTENTE DO PROl=". SERGIO MEIRA E bO OR LUIZ 00 REGO 

AL-TA E PEQUENA CIRU~GIA 
CIATH RMIA - RAIOS UI-TRA·VIO L.ETA 

INSTITUTO PAUL.IS'TA CON SUL.TOR l O S ' 
Av P•u~.-osrA 49·TEL 7·0015 

DAS 7 Âa 12 
RESICE:NCIA: 

RuA THO:DDO"-Q. s ............. o .155 
TOEI.. . 7\1875 

PRAÇA DA SE 14 
T L 2 35'53·4~AHO S'" 34 St6 

DAS ~ a 6 





, 
, 

ASSI ' TENT DA CUNI A NEUROLOOICA 

onsultorio : 
RUA ">ENADOn I' EI)Ú, 27 

d 14 horo em d onle 
Phone: 2·4666 



AVENIDA PAULISTA N.0 49 
Tclephones: 7-0015 e 7-2144 

Cuixa Postal N.o 947 

-v 
SANATORIO - CASA DE 

MATERNIDADE - ORTHOPED 
Physioterapia: - Electricidadc Medica - Ralo 

Ther a rofunda - .DLLchas - Massag_ens 

São Paulo, 

li Imo. S::.:nr:.:.... ----------------------

~la presente decla ano~ que aura. a. Deln~i·1d ..... Cunh .... 

Car.oos :.1artins, es o 1. 'lo "'r . Eue;enio Ta ti~ta 1 'lrtins ec-t ve 

Paul i no on o e ntonio L ia; t.en:l 0 efeY' · o ,..,enh r effec

tuado o~· gamGnto je toJo s despez3s do lludido intern rucnto. 

S. ""'aulo, 2 ne i. r o ~ 1 93o 



DI< . MENDONÇA CORTEZ 
CHEF& OIE Cl.!NICA ,... •CA. 04 e~ ... FICI:NCIA PoATUGUI!ZA 

MOLESTIAS INTERNAS 

Ru.. BfN~ ..... , .. CoNSTANT s-:s• ..... o. 
p., N 2.0967 - DAS 3 AS 6 

RUA CANAO 

PHONI! 7.22 

~ ~ .::=<e 
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; - ~.:1-6 

c>-~ ~ ~ 
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Voltando t\ couaulta, queil'a trazer eatu ro<'oilu 
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:(_NFORMAC_AO 

Eugenio ~ptist~ M«=~rtins, accus.r:~do no inoueri to ~.dm1n1st~

t1vo const.r:~nte destes AUtos, nRÕ se conform.r:~ndo com .r:1 decis~o 
,., 

proferid.R pela 38. comc:~r.R deste Conselho no accordAO de fls.56, 

recorre d.r:~ mesm.r:~ po~ o conselho Pleno, of!erecendo, P.RrA isso, 

.r:~s r.r:~zões de emb.r:~rgos de fls. 60/2, bem como os documentos le 

fls. 63 e seguintes. 

Proponho, prel1m1n.r:~rmente, sej.R concedino ao Banco no Bra
sil visto do presente processo, nest.r:~ Secretnr1.r:~, pelo pro?.o de 

lO diFlS, afim de '"'Ue A.presente .R OS Fllludidos emb.Rrgos u conte -
"' t çao que entender, de accordo, 1:t.liás, com a Pr'R· 

este conselho. 

Pr~~)J; de Mor;;eff'/~~ 
1° O~ J\ \ • 

. 'L. \IM \\- .c( ~~ 
~ . 

J.Jil' dt r 1 , I {; 0 



Pro • 13·3g /33 

2 O L tO G 

EA 

1- 1 .1 

te o neo o Br ail 

N a t a 

P lo r aent , 1 vo o voa o onh i to u 

fi a b rto, n ata ri , p lo r zo 10 ia a, viat 

• aae Baneo o ott re i 08 t>Or Eu io B ptiat llr-

ti a eo t a eia .. o at Con o erre -

te o, 8 1 e qu YO ni:t' • eito 08 • 08 • 
• 

Att n ioa- ... 
•• u açoea 

, 



d 

Pri i1· cç ·o, 8 d t bro d 

lmN! kti. IJ! 6fj 
I I I 

l Q Uffici 1 



ANCO DO BRASIL 
GABINETE 

DO 
ADVOGADO 

I 

Exm 0 sr . Presidente do conselho N· ciona1 do 

Trabalho . 

o R rwo 00 B ' ffi , d . ,.. , tendo- lhe sido t;berta 

vista, n· ccretaria des ·e conselho , pan dizer sobre os 

embureos interpostos pelo sr . •XJG1!NIO BATIST MARTINS á 

"' decisao profcridh p:la EgreJia 3a. cam· ra, no procesJo -

13 . 362/33~ conforme tudo se verifica do oficio no - - ---

1-1.169 , d 26. 8 . 36, vem, por seu advo ado infra e den -

tro do pr· zo ~stabelecido (de lo dias , a contar de ---~ 

26. 8 . 36), oferecer a incJ usa contestação , que requer a 

v. Exa ~ seja com este junta ao processo , na forma e para 

fins de d1re 1t o. 

P. defertmen to o 

Rio de Janei 
9)6, . 

v 



BANCO DO BRASIL 
GABINETE 

DO 
ADVOGADO 

Contestando os ernba 

oferecidos ao Acordão du Egre -

gia 3a. camura , de 22 . 4. 36, no 

processo 13. 362/33, diz o 

Bi CO DO Bl~ SIL - embc r gado, 

contra 

EUG.ci:NIO BATIS'r.. HAHTINS - ernbar 

gunte , 

nesta e melhor forma de direito . 

E. S . C. 

,., 
1° - P. que os embargos articuladas nao podem fazer rnadificar a 

,., ~ 

decisao recorrida , por isso que nao oferecem nenhum urgu-

menta ou fato novo em relação aos juridicos fUndrunentos da 

quela e á prova dos autos am que se estribQU, llinitando-s~ 

apenas , a protestar pela juntada de documentos , em t empo o 

portuno . 

Entretanto , 

Preliminarmente I • 

2° - P . que esse ·113 dido não pode siquer ser tornado em considera 
N ( 

çao , pois contr~ ria principias comesinhos de processo . 

Efet 1 Va.IIB n't e, 

3° - P. que o prazo dt, 6o dias esté.l belecido no " 1 o, art 0 5° do 

Decro 24 . 784, de 14. 7. 34, ~ para a interposição do recurso, 

mas não pode ser aproveitado ara a juntada de documentos 

instrutivos do recurso já interposto. Do contrario , ou dei 
t l 

xaria o embargado de apreciar tais documentos , por isso que 

já oferecêra em tempo a contestaçao , ou teria de fal < nma 
t 

mente, apreciando tais documentos . uma forma , es aria oor . . 
ceada a atuaçao do emb~ rgado no processo , e da outra , tunul 

tuado , certamente , este ultimo . 

E, 



~ ] eritis 

4°- P. ·que o emborgnte, repisando simples desculpas , preten 

de nao haver cometidO a fult a grHVe por que foi condena

dO, aleg ndo não haver cuusado qualquer prejuizo , eis cp9 

repoz as il1portLnc1· s irregularmente gu· rdadas em seu po 

der, e ter agido com a mais inonente bOa-fé . 

M.:.s , 

. 
5° - p. que o inciso da letra a, urto 93 do necro 4 , de ----

12.9 . 1934, não eocige a configuração dos crimes de furto , 

ou de apropriação 1.ndebita, e, sim, unicamente , a prova 

de que o empregado cometeu qualgyer ato de improbibitlade 

que o torne 1ncompat1vel com o serviço do estabelcimento, 

ou seja falta funcional . 

ora,. 

6° - P. que o embarg~nte , não somente não provou, nos autos , o 

empre stirno que alegc haver tomado de na. Basilia ~rrei

ra dos santos Dias, como , ao contrcrio , deixou evidenc1~ 

do que repoz a importancia de R~ . a:oo ~ooo, de ~ue se ~ 
possára, ante reclamação formulada pelo sr. ~oacyr ~ei 

ro, portador enviado ao Banco pela referida senhora para 

buscar a caderneta de contc:- corrente, deixando p tente m 
ver agido pelo r1enos com tal 1nocenc1a, que o :sanco esta 

ria sempre 1mposs1bilit<'do de provar a bOa- fé do seu pre 

posto. 

Mas, sobre o caso , 

. 
7° - P. que o embargante , logp de inicio, atemoriz~do ante a 

reclélffiação fonnulada pelo Sr. Rameiro , nem siquer fez rren 

ção , na carta de entregd da quantia retida ao Banco ( de . 
19.8 . 35) , ao fato do cmprestimo, que só mais tarde ale§ll 

t 
Ainda mais , 

t • 

1\ "' 11 8° - P. ~ue, nu exposiçao - defeza, dirib~da ao Pre~idente do 

v 

• 
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Banco ~ aos 28 . 8 . 35 , o embargante declarou que 

upretendendo tomar emprestado da mesma 

senhora, com quem estav<J em relações come!:_ 
t 

ciais~ e que costuma dar dinheiro a juros , 

deixei em cunfiunça de de posit ar a qUé3~tia 

de Rs . s:ooo1~ooo , que pretendia tom< r-lhe 

or empres timo" ~ 

tornando claro, ainda a1 , que ret l vera, sem c Jnsentimento 

da referidD senhorr , ~nportancia que a 1 esma lhe confiáru 

pan) deposito na sua conta -corrente com o emb8r & do , de 

modo que , si a decantc::. da bOa- fé do embargante nao deixou 

configUrar-se o crime. de apropriação indebita , pelo só fa 

to da restituição posterior, carqcterizou, todavia , o seu 

procedimento 1 probo como preposto do embargado . 

J ssim tambem, 

go - P. que o embarg~· nte não provou haver tomado nenhum empre§_ 

ti o u !vlonsenhor Vinhet · , mas , ao contr·.trio , somente haver 

r estituido a.o mesmo o. i mportancia desse suposto emprestimo, 

ante queixa que o lesudo formulou , t 2l como evidentemente 

resal( a da c:rrt .. de restituição da caderneta que o . culpa

do dirigiu ao emba r ga do , em 11 . 9 . 35, e do proprio depoimen 

to deste .. 

la0 
- P . que o cmba r '-.nte·, em ambos os casos , tomou os emprest!_ 

,., 
mos agora alegddos , por suas proprias maos , sem consenti -

manto dos mutuante , nostru.ndo a improbidude do seu proce

dimento , t anto rrais gr-d.ve quR.nto o emba rgante recebera di

tas 1mportancic: s daqueles , na qualidc.~ de de preposto do em

b<. r gado , em confiança, para o fim determinado de depositá

las nas cont · s correntes dos rnesmos comitentes com o ul ti

mo referido . 

E, pois , 



11°- P. que o embér nte está efet1 v· mente incurso no inci-
t 

soa, ért 0 3, do Decro 54, de 12. 9. 34, tendo se torna 

do 1ncom ~ tivel com o serviço do embúr@Pdo que , sendo 

est· belecimento de credito , exi dos rus r postos a 

for lisura de proceder e 

tudes . 

r!'e i ta cortei ncia de a t i-

Rio de !916/ 
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CARTORIO T. MOREIRA 

'I'AD'I:l LJ,IÀO 

Arthur Cordoso de Oliveiro 
RUA BUENOS A YRES, 40 

Teleph. 3·5218 

Rio de Janeiro 

n'ell e :1 fl s 

CERTIDÃO LIVRO ........ FLS ..... ........ . 

.'!!'.~ ... on ta o Instrumento seguinl : 

Procuraç< o bas tante que faz.... .. .. . ..... . ...................................................................................... . 
I 

SAIBAM os que e!'t<: Publico In trumento de procuração ba tante virem, que no Anno de mil novecentos e 

aos......... . .... dias do me1. de ......... , . · ......... nesta cidade do Rio de janeiro, apitai 

Provisorla da Republica dos Estados Unidos do Brasil, pcrflnte mim, Tabellião, coo1parece...... . . como outorgant .......... .. 

1 ____ ... ___ ,....._....__ _ ... ......._.._.. 
............................................................................................................. , ........................................................................................ . . 

reconhecido como o proprio telas duas testemunhas abaixo assignndas de cuja id nlidade e capacidl'lde juridica do qu 

dou fé ; e perante ellas disse .. .................. ... me que por este publico Instrumento, nom ava ........................ e constituía seu bas, 



)<. 

, 

.............. ,., ...... ..... ... .................................... .. .......................... ...... .. ........................................................... ............... .... ..... ... ....... . 

concede todos os poderes em Direito permittidos, para que, em nome delle , Outorgante como se presente fosse 

para , em Juizo, ou fora delle, requerer, allegar, defcnd r todo o seu direito e .Tu tiça em qua squer ca 1 ns ou 

demandas cíveis ou crime , movidos ou por mover, em que lle Outorganl fôr Autor ou Réo , em ttm ou 

outro fOro ; fazendo citar, offerccer acções, libellos, excepções, embargos, s uspeiçõe outros quaesquer artigos; 

contradictar, produzir, inquerir, reinquerir e contestar testemunhas; dar de su peito a quem lh'o fOr; compromjssar-se ou 

jurar deci oria e suppletoriamente por elle Outorgant ; fazer prestar taes compromi sos e dar taes Juram ntos, 

a quem convier; as istir aos termos de inv ntarios e partilhas, com as citações para elles ; assignnr nulo 

requerimentos, protestos, contra-protestos e termos, ainda os de confissão, n gação, louvação e d sistencia; appcllnr, 

aggravar ou embargar qualquer sentença ott despacho, e seguir es. es recursos até maior alçadn, fazer extrahir 

s ntenças, requerer 11 execução rlellas e sequestras; assistir a quae quer actos judiciarios para os quaes lhe onc d 

poderes illimitados; pedir pr .caloria , tornar posse, vir com embargo de terce1ro senher e po suidor; jnntar 

documentos e tornai-os a receber; variar de acções e intentar outras de novo, podendo sub ta bel cer em um ou mais 

procuradores e s ubstabelecidos em outro , ficando-lhe os mesmos poderes em vigor e revogal·os, quer ndo, 

seguindo sua carta de ordem e avi. os particulares, que, endo preciso, serão considerados como parte de ta. E que tudo 

quanto assim fizer o cu procurador ou sub tabelecido , promette haver por valioso e firme, re ervando para a ua pessoa 

toda a nova citação. Assim o disse , do que dou fé, e me pedi este Instrumento que lh sendo lido as testemunhas , 
h • • , 

' ' '''"'''uooooo• • ••o•O• OO•oooo•••oo•ooooooooo oo o• •• •• ••••·•·••••••••••••••• • •• • • • • • •• o•• • • •• 

...~-
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Ezmo . Sr. Presidente do Uonselho .Nacional do 'l'rabalho . 

~ugenio Baptista Martins , tendo oposto os embar

gos protocolados ob o no 9329 de 1936 , ao acordam da 3a . 

Camara t'l.este Uolendo uonselho , proferido no processo 13 . 362 

de l93b, requer a v.Bx. se digne mandar juntar o incluso do

cumento, pelo qual se verifica ter havido entre o suplican

te e o .LilOnsenhor anoel Vinheta uma transaçao particular , 

de acorao com a qual fez este ao primeiro , o emprestimo da 

quantia de 2 contos de réis . 





INFORMAÇÃO 
O Banco do Brasil submetteu á apreciação deste con

selho o inquerito administrativo mandad~ instaurar contra 

o tunccionario, da agenpia de sãõ Paulo, EUgenio Baptista 

Martins, accusado de falta grave capitulada na letra ~ do 
art. 93 do Decreto no 54, de 12 de Setembro de 1934. 

Apreciando devidamente a materia constante destes 

autos, a Egreg1a Terceira camara do Conselho Nacional do 

Trabalho, em sessão de 22 de Abril p. passado (accordãÕ de 

ns. 56/7, publicado no D1ar1o Of!lcial de 4 de Junho ulti
mo), resolveu jUlgar procedente o referido inquerito, para 

,., 
autorizar a demissao do accusado. 

N N 

Nao se conformando com essa decisao, Eugenio Baptis-

ta Martins, usando do direito que lhe raculta o § 4° do àrt. 

4° do Regulamento approvado pelo Decreto no 24.784, de 14 
de Julho de 1934, recorre da mesma para o conselho Pleno, 

orrerecendo, para isso, dentro do prazo legal, as razões de 

embargos de tls. 60/2, bem como os documentos de fls. 63/9. 
,., 

Seguindo a praxe adoptada por esta Repartiçao, con-

cedeu-se vista destes autos ao Banco embargado para que apre

sentasse aos alludidos embargos a contestação que entendesse, 

o que ora faz no documento de !ls. 72/4. 
com o requerimento de !ls. 76 o embargan$e encaminha 

um documento pelo qual se verifica que o Monsenhor Manoel 

Vinheta emprestou ao tunccionario accusado, em caracter par-
. 

t1cular, a impontanc1a de dois contos de reis e que, posterior-
mente, !oi integralmente reembolsado. 

De accordo com a resolução da Terceira camara do con-

selho Nacional do Trabalho, em sessão de 30 de Junho ultimo, 

appensei ao present processo o de no 493/36, referente ao 
inquerito administrativo instaurado pelo Banco do Brasil 

contra Eugenio Bapti~ta Martins, accusado de falta grave -

dent1ca a destes autos. 



N 

EStando o presente processo em con41çoes de ser 

submett1do á consideração das autoridades superiores, pa~~ 
~ / ~ 
so-o ás mãos do snr. D1rector desta Secção, para os ev1dos 

t1ns. 

I 
• ' t , .,. .... .. 

~~á~~ ~~t·a 

~t"o · /t! 1 Wt&t""1-11 , ·'·.~ 
}IÍ&>-cbvo t'c& /~"de. '#du, 

· da ll! 1:lecção 

STO-Ao ._.nr. f!)r. 
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JUNTADA 

Junto aos presentes autos, nest 

Eugenio apti ta artin 

111 Offici· l 



xmo . Bnr . Presidente do Conselho Nacional 

I 
t 
I 

.l!..'ugenío Baptista 1w.artins , tenio embargado a de-

eis-ao dest~ Egregio Oonselffo prorerida no processo nQ 13 . 362/ 

35 por força da q_ual foi autorizada a sua demissão do q_uadro 

dos r unccionarios do Banco do Hrasil, pele venia para expor 

e requerer a v.~x . o seguinte : 

~m seus embargos , protocolados sob n. 9329 de 1936 , 

alegou o suplicante ter havido , entre os dois clientes do 

Banco , umnsenhor lvlanoel Vinheta e .u. Brazilia .1:! erreira dos 

antos Dias , ~ e. ~le proprio , 11m contrato verbal , por forca 
·:.;, :.· .• , 'Í . -

do qual houve o suplicante Jos dois rereridos clientes do 

B~1co e por anprestimo , as q_uantias de cujo desvio f oi acu-

sado . 
... 

Com relaçao ao onsenhor Manoel Vinheta foi feita 

uma prmra c bal com o documento que já se acha junto ao pro-

cesso . 

Oom relação á D. Brazi~ia dos Santos Dias , entre

tanto, recusa-se o 'enhor Moacyr lameiro , genro e procura-
• dor desta , a dar qualquer declaraçao receioso de que dela 

se valha o suplicante para q_ualquer fim que o possa preju

dicar , no caso de vir a ser julgada improced~nte a denuncia 

q_ue apresentou contra o suplicante . 

liás, no proprio in~uerito, feito no Baaco do 

Hr asil em ~ . Paulo, recusou-se o denhor Moacyr meiro , em

bora :previamente i ntimado, a prestar quaisquer declara Ões, 

cç 



tendo .ainda impedido que sua sogra , tambem iut~mada , o .fizes-

s • 

ssa circunst·ncia , que foi notada pelo funcionarlo 

deste Uonselho , lnr . gnello Hergamini , em sua inforruação de 

ls., mostra com absoluta eviJ.encia a má f com que tem agido , 

contra o suplicante o referido Moacyr Lameiro . 

• ate tar ainda ssa má fé , está o documento que ora 

se junta e do qual se apura que esteve em mãos do Padre .Lafayet -

te AI 

erreira Alvares uma declaraçao firmada por D. Brnzilia, con-
... 

tendo u a perfeita explicaçao dos fatos , tais como se passaram, 

declaração esta que foi retlrad~ pelo Senhor ~acyr depois de 

um incidente havido na 1 gencia do Béll1co em b. Paulo . 

i'sse inc~d.ente foi a expulsão de oacyr Lameiro da

quela .,gencia , pelo eu gerente , em vista da maneira iuconve

niente com g_ue so portou . 
... 

1 ID vista Jo exposto e consldertilldo nao ter sido ou-

vido no presente processo o autor da denuncia contra o supli-

convertido em dili6enc1a , para o efeito d.e serem ouviJ.os , em 
~ 

v. Paulo, pela vomissão que procaieu ao inquer1to , D. Brazili 
' .h'erreira dos oant os Dias e seu genro oacyr Lameiro. 

P . Deferimento . 
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~~~~~~ç_!_Q 
~ugenio Baptista com o r querim nto or 

pensado os presentes autos, ncaminhat par· a apreciação deste 

Conselho, uma carta firmada pelo Padr Laf'ayette F rr ira lva

r a, pela qual ae pura qu esteve em mãos do r ferido Padre 

uma declara~!o firmada por D. Brazilia , contendo uma perfeita 

explicação doa f ctos que occa ionaram estes auto , taea com 

ae passaram, declaração sta aue, aegundo o allegado, foi re

tirada pelo snr. Moacyr depoi do incidente havid na Agencia 

do Banco do Brasil em São Paulo. 

Em vi ta do of'ficiG cuja a copi ae encontra · fla.so·, 

proponho que o presente proce so aguarde o pronunciamento do 

Bano o embargado respeito do documento appen ado a 

par , depoi en.it.ão, "''aer"~· submettido ... á 

dades superiora • 

Pr~ç)J/ ~Ou"'e 
11 Of'f'ici 1 

' 
1-

• 
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JUNT 

sta data, junto aos presentes 

que e segue. 

1• O:f'ficial 
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Exm 0 sr . Dr. Presidente e 

lho Nacional do Trabalho • 

• 

O BANCO 00 IL , s .A., com sede nesta capital, 

á rua 1° de Março no 66 , chamado a dizer sobre novo documen-
t ~ 

to oferecido pelo r . ~G~IO BATIS MAR'riNS , nos autos do 

recurso que t interpo~ á decisão desse Egregio conselho , pela 

qual foi considerado culpado de f~lta grave , capitulada na ~ 

tra a do art 0 93 do Decro b4, de 12/9/34, conforme vista que 

lhe foi aberta por oficio de 23/lo/36, son no 1-1. 457/36 -

13. 362/35, firmado pelo sr. Diretor Geral da secretaria, vem, 

- PRELThUNARMENTE -

expOr e requerer a vv. Exas . o seguinte: 

-Já na contestação dos embargos , o SUpte expendê

ra sucintamente argumentos b stantes para a não aceitação de 

documentos novos , . por que protestára o Embargante , na sua mi 

nu ta . 

Tendo , porém, a digna Procuradoria desse Egregio 

Conselho, ante a apresentação do documento prometido, mandado 

abrir vista ao supte para dizer a respeito , vem este , agora , 
N 

renovar, desenvolvendo-os , os argumentospelos quais julga nao 
IV • mais ser possivel tomar-se conhecimento da pretensao do Embar 

gante. 

Si, efetivamente , por um lado , os processos sujei-
, N 

tos a Justiça do Trabalho nao podem ficar adstritos ao mesmo 



rigorismo forma~ dos processos judiciais comuns, nem existe, 

nas leis que regulam diretamente a materia , dispositivo le -

gal que iniba esse Egregio conselho de receber tal documento 

a qualquer tempo , de outro lado, não seria possivel abdicar

se de toda a "forma" , fazendo CEi!'Jlinhar o processo ao sabor do 

exclusivo criterio do juiz, com abandono de todos os princi

pias gerais que norteiam o diréitQ processual , porque isso ~ 

ria, justamente, tirar ás partes aquela g~rant1a de justiça 

na i nvest igação da verdade que é a finalidade do processo . 

Admitido o documento alguns dias depois de contesta 
... 

dos os embargos , nenhuma outra razao mais poderia invocar es 
t N 

se EgLegio conselho para r epelir novos pedidos e pretensoes 

do Embargante, que. não somente fá ofereceu novo documento ~ 

lém deste cuja apreciação foi solicitada ao supte , coma vem 

protestando, já agpra, pela necessidade de serem ouvidas as 

testemunhas - as mesmas que se furtaram a depOr no inqueri

to administrativo- ~pretendendo ; por essa forma, obter uma 
~ .... 

perfeita e absurda revisao do processo . 

A bem da JUstiça do Trabalho, r equer o supte a vi. 
N N 

EXas. que, nao tomaào em consideraçao o pedido da Embargante, 

ordenem o desentranhamento de ambos os do~entos , como se 

faz mister. 

Mas , quando , por um excesso de libetal i smo absurdo 

e perigoso, esse Egregio Conselho entender de apreciar os d~ 

cumentos em questão , dirá o supte a vv. EXas. 

- DE MERITIS -

Documentos graciosos -

uer a carta de Monselhor Vinheta 

quer a dO padre Lafayette Ferreira Alves , que acompanha o lcn 

ga arrazoado com que o lmbargante procura justificar o s11eg 

cio das partes quando chamadas a depOr no inquerito adminis

trativo , são peças de~pidas de qualquer valor convincente . 

falta-lhes o conho da expontaneidade , do tempo opor 
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tuno , para fazerem prova . 

Está- se a sent~r os bons padres -MDnsenhor 

o padre Lafayette- ante as lamurias e pedidos da familia o 

Embargante,- a procurarem suaviz~. r-lhe a situação : o lo , a 

firmando haver feito o emprestimo de~· 2:ooopooo , alegado 
"' pelo Embargante, em flagrante contradiçao com a sua primitiva 

atitude , de ir ao encontro da Gerencia comunicar o depos~to e 

pedir informações sobre o ocorrido; o 2° , a escrever ao pae 
t 

do Elnbargante a carta em questão , depois de haver procurado 

convencer D. Basilia a não gMardar rancores e obter illn assen

timento menos expressivo , dizendo, em estilo dipldmatico e 
,.. 

sem grandes convicçoes ~ apenas que n. Basilia teria aceito as 

explicações dadas pelo Embargante . 

'IUdo1, no processo , faz ver esse longo ~rabalho de per

suasão junto ás partes. Doutra forma não se compreenderiam as 

proprias confissões do .Enlbargantes, postas em relevo na con -

testaçâo aos embargos , de que t omára os emprestimos referidos, 

por ~uas pr oprias mãos, pois tinha apenas a intenção de tomá -

los quando lhes foram entregues as quantias para deposito no 

Banco do Brasil , de que era preposto em exercicio na secção de 

deposites , e as reteve em seu poder; 

nhor Vinheta e do sr. Lamei ro . 

as queixas de Monse 

Pode a_atitude deste ultimo ser aquela que o Embargante 
~ 

procura descrever na sua longa petição . Mas , ainda as~im , não 
... 

se compreende que n. Basilia tenha ~edido tao facilmente á von 

tada do g;nro, si Sdbia que do seu silencio ia resultar a con

denaçao de um inocente, o desamparo de uma familia pelo desem

prego do Chefe . Alguma razão "concreta" haveria, pois, de ter 

ditado o p ocedimento do sr. Lameiro e o de sua sogra. -

E MQnsenhor Vinheta ? - Porque foi ele á Gerencia da A-

gencia , comunicar o ocorrido ? 
... . 

-Porque nao foi depCr e escl -

recer a verdade no momento azado, quando citado devidamente du 

runte o curso do inquerito administrativo ? Por ter de ausen 



tar-se ? Mas podia ter escrito o se.u depoimento como fez ago 

ra. Já não poderá coonvencer que agiu impensadamente , ao pri 

meiro impulso , insinuado por alguem. 

§ 

o valor dos documentos . 

Mas, os documentos não têm valor ne 

nhum. Nada provam em favor do .IDnbarga.nte . Não desfazem sua 

confissão, nem siquer obsc};lrecem o peu procedimento incorreto, 

como preposto do Bunco. 

~ue importa o juizo tardio , bom ou máo , dos deposi

tantes acerca do carater do Embargante? Ainda quando ambos 

ps documentos affrmassem que os depositantes -D. Basilia e 

Monsenhor Vinheta- concordav~ com os emprestimos alegados 

pelo Embar§ante, não serviria isso sinão para desfazer o ca

rater crimina da falta do Embargante , nunca para encobrir a 

f alta funcional em si mesma, em que êle i ncorreFd , tornando

~e incompativel com o serviço do supte que , s~ndo estabeleci 

mento de credito, exige. de seus prepostos a maior lisura de 

proceder e ~rfeita conciencia de atitudes. 

Porque, em verdade , procurdndo conciliar as atitu 

des dbs partes -de inicio e de agora e mais a confissão do 

eulpa~o- s6 se poderia concluir que aquela, embora em tran 
N ~ 

saçoes com o Enbargante , para lhe fazerem emprestimo , nao ces 

tinavam a esse fim as 1mportuncias reclamadas , que entrega -

ram par~ deposito no Banco. 

Aliás , ainda quando assim não fosse , quando os em 

prestimos estivessem absolutaroon te legJ:iis e nen11um desvio hou 

vesse por parte do Embargante, no que toca ao destino do di

nheiro -coisa em que o supte não acredita nem pode acredit~ 

o s6 fato de viver pedindo emprestimos a correntistas do Ban

co, como tunccionario da secção de d~ositos , seria bastante 

para mostrar a leviandade do Embargante , o seu feitio bizonho 

demais para servir um instituto bancaria, a sua incapacidade 

• 



ANCO DO BRASIL 
GABINETE 

DO 
ADVOGADO J)ara reconhecer as responsubilid des da sua pos.lção . 

Finalidade -

o Embargante, porém, tem uma finalidade visivel 

com a apresentação desses documentos -quer passar por vitima 

do sanhudo sr. Lameiro, pira , comovendo esse ;~gregio Tribunal 

com a sua inocencia, obter a revisão do processo, como já man! 
( ,.., 

festou expressamente, a ver si, entao , já decorrido tanto tem-

po e esmaecido o desapontamento que o seu procedimento lhes p~ 

porcionou, consegue das partes depoimentos favoraveis . 

t v1sivel , e a sua esperança não é tão descabida assim, 

como demonstram tais documentos. 

Lembre-se, porém, esse Egregio conselho que o supte fez 

correr dois inqueritos administrativos contra o Embargante,por 

motivos diversos : -o primeira, que se relaciona ao presente r~ 

cursa, teve por base o seu procedimento incorreta para com de

positant ~ s , correntistas do supte; o segundo, que esse Egre -

gio Conselho , atendendo á decisão proferida no primeiro , não 
,.. 

qui~ apreciar no momento , pelo fato da emissao de cheques sem 

fundOS o 

Não é, pois , o Embargp.nte. uma pomba sem fel , uma pobre 

vitima da propria inocencia, como quer fazer crero ~~ antes . 

um reincidente. de comprovada má-!e, quando menos , um homem sem 

qualquer conciencia das suas responsabilidades de preposto de 

estabelecimento de credito que , depois de rete.r indevidamente 

depositas confiados á sua dil1genc1a, para credito de contas ~ 

xis tentes, emite cheques sem fundos , incidindo em dispositivo 

expresso do Codiga Penal . 

Nem sob um nem sob outro aspecto , pode ou deve ser ate~ 

dido nos seus propositos visiveis: permanecer guand même como 
• '-, 

preposto do suplicante . 

Confia este ultimo , por tudo isso , que vv. EXai., mandan 

do desentranhar os do~entos referidos, cuja apreciação não t em 



.. 

,.. 
mais cab1JD.ent o, e indeferindo o pedido de revisao apresentado , 

se dignem da mandar encerrar de vez a faze prcp~dtoria do p~ 

cesso, pard subirem os autos a definitivo jUl§amento , como é 

de 

U S T I • 

Rio de Janeiro . ·· 

t • • 

• 



I N F O R M A Ç~ 

Nos termos do 40 do art. 41 do egul&nento ap

prov do pelo Decreto nR 24.7841 de 14 de Julho de 1934, Eu

genio Baptista artins recorr par o Conselho Pleno d de

ci ão proferid pe~a Tere.eira Camara no ccordão de fls. 

56/57 1 presentando, para issso, a razOes de embargo d 

tla. 60/62, bem co o os documentos de fls. 63/69. 

F cultada vista do presente processo ao Banco 

do rastl, este, no documento de fls. 73, offerece contest t 

çê.o aos alludidos embargo • 
Por sua vez, Eugenio Daptista artins, com o re-

quer~ ento de fls. 76, ~c inh á apreci ção deste Con -

lho um documento egundo o qual onsenhor .ü~anoel Vinh ta 

emprestou ao tunccionario accusado, em caracter particular, 

a ~portancia de dois contos de reis, tendo sido, posterior

mente, reembolsado integralmente. 

Attendendo aos termos do officio desta Secreta-

ri , o Banco embargado, no documento ora junt do aos pre

s ntes autos, apresenta as nece sari s informaçOes obr 

o documento ac~a referido ,bem como a respeito do d fla. 

82, offerecido posteriormente pelo embar ante. 

Estando, dessa forma, satisfeit a promoç·o da 

Procuradoria Geral deste Conselho (fls. 78 verso), s-

mitto estes utos 

devidos f'ins. 

• 
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MINISTERIO DO TRABALHO, 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

la. Seoç.ào 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc. 13.362/35 

ACCORDÂO 
Ag/CS 

19 .. 3 7 

Vistos e relatados os autos do processo em que 

são partes: Eugenio Bap tista Martins, como embargante, e o Bau 

co do Brasil, como embargado~-

CONSIDERANDO que a Terceira Camara, em sessão de 22 de 

Abril de 1936 - accordão publicado no "Diario Of'f'icialH de 4 -

de Junho seguinte - julgou procedente o inquerito administrati 

vo instaur ado pelo Banco do Brasil contra o f'unccionario Euge

nio Baptista Martins, e autorizou f'osse lavrada a demissão de~ 

se mesmo f'unccionario, attendendo a que~ contra o mesmo f'icou-

provada a falta grave capitulada na letra ~do art. 93 do Dec . 

nQ 54, de 12 de Setembro de 1934; 

CONSIDERANDO que,com essa decisão não se conforma o~ 

ferido funccionario e, usand o da f aculdade outorgada pelo § 4Q 

doart. 4Q do Regulamento approvado pelo Dec. 24. 784, de l934,á 

mesma oppõe recurso de embargos - fls. 60 e seguintes -; 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que os embargos foram -

offerecidos dentro do prazo regulamentar (§ 9Q do citado art . 

4g) e o Banco apresentou a necessRria contestação; 

CONSIDERANDO, de meritis , que os emba rgos são improce-

dentes, porquanto a versão que o embargante pretende dar, pre-

sentemente, aos factos objecto do inquerito, f'undado em docu

mentos vagos e evidentemente graciosos como os de fls. 77 e 82, 

collide flagrantemente com a prova colhida no mesmo inquerito , 



Proc. 13.362/35 

inquerito e, em especial, com as decla rações do proprio embargante; 

CONSIDERANDO, com effeito, que nos autos está evidenciado -

que a retenção das quantias de RI 8:,000$000 (oi to contos 4e reis) ,per 

tencente a Dna. Brasilia F. dos Santos Dias, e de ~ 2:ooo0ooo (dois 

contos de reis), pertencente a Monsenhor Manoel Vinheta, não se or1 

ginou de qualque r transacção, no momento ajustada com es ses corren-

tistas do Banco; 

CONSIDERANDO que, em relação á primeira, declarou o proprio 

embargante que pretendia tomal-a por empres timo (fls. 27), e, quan

to á segunda e s tá evi denciado no inquerito que a importancia recebi 

da - aliás, no 11 guichet11 do proprio banco - fls. 11 - destinava-se 

ao deposito na conta do Monsenhor Manoel Vinheta, tendo o embargan

te retido a quant ia de ~ 2:000$000 (dois cont os de reis), de sde 18 

de Junho até 11 de Setembro de 1935, embora tivesse escripturado o 

deposito na caderneta do correntista; 

CONSIDERANDO, ainda, quanto á allegada doença da esposa do 

embargante, que não é poss ivel encontrar na mesma enfermidade, jus-

tificativa par a as faltas pratic adas, tanto mais que, nas epocas -

mencionadas nos attestados de fls. 63/68, o embargante teve opport~ 

nidade de con seguir dois emprestimos em associações do Banco, num -

valor total de ~ 13:200$000 (treze contos e duzentos mil reis),fls. 

45; 

CONSIDERANDO, assim, 
. , 

que continuam de pe es fundamentos da 

decisão embargada; 

Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, 

reunidos em sessão plena, desprezar os embargos oppostos por Euge-

• 
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Eugenio Baptista Martins. 

Rio de Janeiro, 18 de Fevereiro de 1937 

Presidente 

Relator 

Publicado no uniARIO OFFICIAL" em ..-t ::{ d_, O~) -c;l.JL -1Cj3';f-
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