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PORTARIA 
~---------~-------

Tendo sido o serventuario snr. Alcides Francisco 

dos santos accusado de haver em1tt1oo um cheqlll sem possuir 

:rwdos suf'ficientes para o seu resgate, como provam o aviso 

elo Of'!icial do cartorio do 2° o:r:ricio c:b Protesto de Letras, 
. 

de 25 de setembro 4lt1ao, e o extracto da conta corrente 

eu nome aberta neste Banco, o que constitue !alta grave com

prehendlda na letra a) do art. 16 do Decreto n.24615, de 9 

de Julho de 1934, 

RSS(LVO, de acc&-oo com os termos do referido De-
, 

ereto, ooterm1nar seJa o mesm submettldo a inqu6rito adm1.-

n1strat1vo, designando para constitUlrem a Colllll1ssão apura

dora os !unccionarios snrs. João Gabriel costa, Jos' Cerquei

ra da Motta e Carlos Pedreira DJ.prat, respectivamente Presi

dente, vice-Pres1~nte e secretario. 

Rio de Janeiro, 27 d~ Outubro de 1936 • 



COMMISSÀO 
INTERNA DE JNQUERJTOS 

IV N 

Acta da reuniao em que é installada a Commissa 

de Inquérito nomeada pelo Exmo . snr . Presidente do Banco do 

Brasil , em portaria de27 de Outubro de 1966 . 

os tres dias do mês de ovembro de mil novece -
N 

tos e trinta e seis , reunidos os membros da Commissao de Inqu -
IV , 

rito , composta dos funccionarios Joao Gabriel Costa, Jose Cer 

queira da Motta e Carlos Pedreira Duprat , respectivamente 

sidente , vice- Presidente e ~ecretario , fôram iniciados os 

balhos referentes ao inquérito administrativo para apurar a 

falta grave de que é accusado o serventuario snr . Alcides Fr 

cisco dos antos - de haver emittido um cheque contra o Banco 
,.. 

do Brasil , sem possuir a necessaria provisao de fundos - con-

forme portaria baixada pelo ~mo . ~nr . Presidente do Banco do 

Brasil , em 27 de Outubro de 19D6 . 
IV 

Comrnissao resolveu designar a sala de suas 
IV 

sessoes , localizada na sobreloja do 2° andar do ediflcio do 

Banco do Brasil , á rua 1° de Março n°66 , nesta Capital , e o 

dia 11 do mês corrente, ás 14 1/2 horas , pc:Jra a audiencia do 

accusado , por si ou ass1s tido por seu advogado ou pelo advoga

do ou representante do synd1cato da classe, e fazer expedir a 
"' necessaria intimaçao. 

Resolveu , aindn , intimar, por carta, a testemu

nha arrolada no processo , snr . L. Baeta Neves , a comparecer 

no dia acima deslgnado , ás 14 1/2 horas , para prestar depoimen 



COM MISSÃO 

INTERNA DE JNQUERJTOS - 2 -

to . 
Nada mais havendo a tratar , foi encerrada a 

reunião e lavrada a presente acta , que é subscr1pta por mim , 

secretario , e ussignada com os demais membros da Commissão . 

i o de Janeiro , 3 de Novembro de 1936 . 

"'ecretario 

ente 



COM MISSÃO 

INTERNA DE INQUERITOS 

"' CERTID O 

certifico que foi entregue ao accusado , snr . Alcides 
"' Francisco dos untos a segunda via da intimaçao que se segue , 

"' o qual se deu por intimado . Certifico , outrosim , que nao 

foi encontrada a testemunha , snr . L.Baeta Neves, motivo por 
"' que junto aos autos a notificaçao a elle dirigida, em 9 do 

corrente , 

cretario , 

Eu , I 



Commissão 

lntema de lnqueritos 
I 

Illmo . snr . 

Rio de Janeiro , 9 de Novembro 

ALCIDES FR CISCO DOS ANTOS -- Local 

Tendo sido v. ·. accusado -de haver emittido um cheque con-
,.. 

tra o Banco do Brasil, sem possuir a necessaria prov1sao de fu n-

do s , como provam o aviso do Offic ial do c artorio do 2 o Offic io 

do Prótesto de Letras , de 25 de Setembro último , e o extracto da 

conta corrente em seu nome aberta no citado Banco, o que consti

tue falta grave, capitulada na letra a) do art. 16 do Decreto no 

24615 , de 9 de Julho de 1934, e em cumprimento á Portaria do Exm0 

Snr . Presidente daquelle Banco, de 27 de outubro Último . que no

meou esta Commissão para a;pur ar a falta em inquérito administra

tivo , de accordo com os termos do citado Decreto , convido-o a 

comparecer á audiencia que se realizará na sala em que fUncc1ona 

a referida Commissão, localizada na sobreloja do 2° andar do edi

fic1o do Banco em apreço , á Rua 1° de Março no 66 , nesta Capi

tal , no dia 11 do corrente , ás 14 1/2 horas , podendo V.S.fazer-se 

acompanhar do seu advogado ou ser assis tido pelo advogado ou re

presentante do Syndicato da classe a que ~rtence . 

Foi arrolada a seguinte L. Baeta Neves . 



Commissflo 

lntema de lnqueritos 
Rio de Janeiro, 9 de Novembro de 19r. 6. 

Illmo. snr. 

L. BAETA NEVES Local 

Tendo v.s. sido indicado como testemunha no processo ad

ministrativo instaurado pelo Banco do Brasil contra o snr. AlCi

des Francisco dos Santos , accusado da falta grave de haver em1 t

tido um cheque contra o citado Banco , sem possuir a necessaria 

provisão de fundos, falta essa comprehend1 da na letra a) do art. 

16 do Decreto n° 24.615, de 9 de Julho de 1934, solicitamos a v.s. 
a fineza de comparecer á aud1encia que se realizará na sala em 

N , 

que funcciona esta Commissao de Inquerito, localizada na sobrelo-

ja do 2° andar do edificio do Banco em referência, á Rua 1° de 

Março no 66, nesta Capital, no dia ll do corrente, ás 14 l/2 ho

ras, afim de prestar o seu depoimento. 
N ttenciosas saudaçoes. 

Presidente 



Commissão 

lfltema de !~tqueritos 

Ill1no. srtt· . 

R1o de Janeiro, 9 de Novembro de 1936 . 

L. DN~T NEVCS LOC 1 

.. 

'lendo v.s. sldo indicado como testemunha no processo ad

m1n1stratlvo instaurado elo Danco do Brasil contr o snr. Alci

des ranc1 co dos santo o, accusa<1o da falta grave de hnver e n1 t-
( ( 

tido um che ue contra o citado Banco, sem possuir · necessar:ta 
• , f \ t ~ 1 • • 

prov1sao de fundos , falta essa comprebend1du na l tra a) do art. 
16 do Decreto n,o 24 . Glt , de 9 de)uli10 de 1'~4, oolicltamcs a v.s. 

. ~ ' . 
a. t1neza de cornp, recer RU encia que se renl1z á n sal em 

... .. 
que funcc1ona ec t .. co nrn1ss· o de Inqu r1 to , locol1zad na. sobrelo-

ja. do 2° a.ndar 'do ed1f1c1o do Banco em referênc1. á Run 1° de 

Março no 6ô , nesta Capit'l.l, no dia 11 do corrente, á.s 14 1/2 ho

r s, afim de )restar o seu depoimento . 
IV 

Attencloso:ts s uctaçoes . 

Presidente 



• 
• 

TERIM) D JUNTADA 

Aos ll de I~ovembro de 19:56 junto aos autos a 

carta da Direcção Geral do Banco do Brasil , de hoje data-
N 

da, a notificaçao do 2° Officio do Protesto de Letras , de 

25 .9.36 e ~aede o extracto da conta corrente do snr . 

Alcides Francisco dos ~os . Eu , secretario~actylo
grephei e assignoy t__ifc. ~M 

__ _) 



~anco do !?/JUZ-:J~/ 
~~ ..... , ..... Yr~r~ro Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1936 

.. .9n'l .. t0't." 

Mod. 03{02 

1 

6 Commissto Interna de Inqueritos 

Tendo sido essa Commisslo encarregada de 

falta imputada ao funccionario desta Direcçlo Ge

Alcides Francisco doe Santos, e sobre ella manife~ 

tar-se, de accordo com a lei, cumpre-nos trazer ao seu conh~ 

cimento, em articulação da accusaçto feita, o seguinte: 

1) O funccionario accusado, snr. Alcides Francisco dos &an
tos, brasileiro, entrou para os serviços do Banco em 28 
de março de 1927, occupando,actualmente, o cargo de asp1 
rante a continuo nesta Direoçlo Geral; 

2) A falta que lhe imputamos I a emissro do cheque n9388226, 
da aerie "U", de Rs. 600$000, contra este Banco, sem que 
a sua conta apresentasse fundos sufficientee; 

3) Provam o facto:-

a) a notificaçlo, que annexamos, de 25 de setembro ulti
mo, do 29 Officio de Protesto de Letras e Titulos,que 
dl como portador do titulo o anr. L. Baeta Neves; 

b) o extracto da conta (Depoaitoe Populares - Alcides 
Francisco dos Santos), que tambem juntamos, de 11/8/32 
a 11/11/36. 

4) Na em1 ato do referido cheque o snr. Alcides Francisco 
doa Santos utilizou o impresso pertencente ao talto for
necido, em 23/3/35, ao snr. 01ympio Ferreira de s&, de na. 
388.221 a 388.230; 

5) Ao anr. Alcides Francisco dos Santos fornecemos apenas um 
ta1to de cheques: da serie "U", de ns.112.681 a 112.690, 
entregue em 11 de agosto de 1932; 

< 6) Como testemunhas, a serem interrogadas, nomeamos os snrs. 
L. BaetaNeves, portador do cheque, e Olympio Ferreira de 
s&. 

-Protestamos pela opportuna apresentação de 
quaesquer provas permittidas pela lei. 

Saudaça'es. 
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DATA 
1932 

Agosto 

Setg 

I 

Mod. 01/ 111 

J 

11 

3 

24 

ALCIDES FRANCISCO DOS SANTOS 

HISTORICO 

Recebido 

Oh. 112.681 

Ch. 112.682 

BALAIJÇO 

. 
Saldo credor 

- Extracto de conta 

- Funccionario -

DEBITO 

+ 
I 

70$000 

20$000 

10$000 

100$000 

r 

+ 

t 

CREDITO 

1
100$000 

100$000 

-! 10$000 

t 



;t 00 o vÜ.1. .1. • o 
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r ob.tá o H .r o ;t 

00 0\ ..[ . o 

o 0 TERMO DE JUNTADA r r .cro 
00 

os 11 de Novembro de 19D6 , junto aos nutos o ter -

mo de nudlencla do accusado , snr . Alcides Francls co dos 

Santos . Eu , secretario , dactylographel ~ assigno . 
o I 

cf)t~t 
a 

_j 



COM MISSÃO 

iNTERNA DE INQUERJTOS 

AUDIENCIA 

Aos onze dias do mês de Novembro de mil novecentos e 

trinta e seis , ás 14 1/2 horas , aberta a audiencia pelo snr . 
N , 

Presidente da Commissao de Inquerito , e com a presen a do snr 

Vice- Presidente e de mim ecretario , mandou o primeiro aprego 

ar o nome do snr . Alcides Francisco dos Santos , q~ , apresen

tando-se , assistido pelo advogado dr . Vicente de FariaCoelho , 

declarou ser brasileiro , com 34 annos de idade , casado , resi-
, N 

dente a Rua Barao , 218 , serventuario do Banco do Brasil , com 

9 annos, 5 mêses e 13 dias de serviço effectivo , percebendo 

rs . 444$000 mensaes , e accusou a citação para responder a in

quérido administrativo afim de ser apurada a falt a que lhe é 

imputada, de haver emittido um cheque sem possuir fundos suf

ficientes para o seu resgate . 

Depoimento do accusado 

Inquirido sobre os factos que deram lugar á falta que 

lhe é attribuida e as circumstancias que a rodearam , declarou 
N 

que nao emittiu o cheque no 388 .226 , d e rs . 600 000 , a que se 

efere a notifica~ão do 2° Officio do Protesto de Letras , de 

6, que lhe é exh1bida; que necebeu tambem uma notif1c a

ção do mesmo Cartorio , dirigida para o accusado aqui no Banco 

e lá se apresentru1do disseram-lhe que nada constava no Carta

rio a respeito ; que se compromette a apresentar a nota que 

recebeu do Cartorio , caso se encontre em sua residencia ; que 

a authenticidade da notificação que lhe 



COM MISSÃO 
INTERNA DE INQUERITOS 

·. 

/ 

é a,presentada; que proc~:: o snr . L. Baeta Neves mas soub~ ~ j 
que elle não estava no Rio ; que ha t empos teve negocies de 

promissorias com o snr . L. Baeta Neves ; que , no momento , na-

da deve a esse senhor . Perguntado si está de accôrdo em que 

o cheque em referência, não estando mais em cnrtorio é porque 

foi pago pelo emi t tente ou foi retirado pelo portador - res-

pondeu affirmativamente . Perguntado , si persistindo em ne-

gar ter p o esse cheque , concorda em que o mesro tenha sido 

retirado pelo portador , respondeu affirmativwnente . Per ·un

tado si não acha lógico que o cheque só poderia ter sido reti 
N 

r ado pelo portador si este tivesse entrado em negc:c iaçoes com 

o emittente, respondeu affirmativamente . Perguntado si j ul

ga que o cheque é falso , r espondeu affirmativamente ; · Pergun 
N 

tado por que se conformou com a suspensao que lhe foi imposta 
N 

quando nao se julgava cul pado - ou antes se consl. derava até 

uma victima, e isto por periodo superior a um mês , respondeu 

ue se contentou em aguardar o chamado da Commlssão . Pergun 

tado qual o emprego que deu aos cheques que lhe fôr~n f orneci 

dos pelo Banco para movimento de sua conta corrente , responde 

que se utilizou de dois e oi to se extraviaram, oo nforme commu 
N 

nicou verbalmente ao snr .Clausen, chefe da ·ecçao de Deposito • 

Perguntado como expl ica que , tendo já feito varios negoci es 

com o snr . L. Baeta Neves , anteriormente , como afflrma, tives 

se este senhor negociado um cheque falso , com o seu nome, res 

pondeu que si o sttr . L.Baeta Neves fez o negocio , medi~te um 

cheque falso com o seu nome , é porque elle achou convenient e . 

que o snr . L. Baeta Neves sabi a que 



COM MISSÃO 
INTERNA DE JNQUERJTOS ~ -3-

do Bunco e se compromette a 'li n G elle depoente era funccionario 
N 

procurar o referido senhor afim de esclarecer a Comm1ssao a 

respeito do cheque emittido com o seu nome . Rectifica o pon

to do seu depoimento onde se referiu a varios negocies feitos 

com o snr . L. Baeta Neves , pois se trata apenas do desconto d 

uma prom1ssoria. 

Nada mais foi d1 to nem lhe foi perguntado . E, para cons 

tar , eu, ecretario , lavrei o presente termo que , lido e acha 

do conforme , vai assignado pelo depoente , pelo seu advogado , 

pelo Presidente da Comm1ssão , . e por mim subscripto . 

//~ Em 11 de Novembro de 1936. 1 

·~~k~~4~Depoente 
~~.~- dvogado 

Presidente 

ecretario 



TERMO DE JUNT.AD 

os 11 de Novembro de 1936, junto uos autos a 

carta do Dr . Vic~nte de Faria Coelho , de hoje datada , jun-
,.. 

tando q procuraçao do accusaqo , snr . Alcides Francisco dos 

santos , em que lhe. dá poderes , e ao dr . Antonio Marins Pei

xoto , para o representarem perante o anco do Brasil . Eu , 

Secretario, dactylographe1 e a.sslgno~{) {_ ( (_ .1... 



DR. VICENTE DE FARIA COELHO 
ADV O GADO 

RIO DE JANEI RO 

~io de Jnnei1o, ll de Novembro de 1936. 

~~lO.<:>NR.PHBSID}.~N~E DA COlviiS~.lÃO 

Al~CO DO BHASIIJ. 

Tendo sido constituido bastante procurador do 

Snr.Alcides Francisco dos Jantas para d·efend -lo no proces

so ue lhe move o Bruco do Brasil , p~ o a V.~. juntar ao re-

f rido proceAso a inclush procuraçio, para os fins de direito. 

SautlaçÕE>s. 



CAIHORIO IBRAHIM MACHADO 

"TABELLIÃO 

Fausto Werneck 
Duu «lo ()armo, fi<J-IUo 

o ~ 
~a~ilal Fe~eral ~os Esta~os Uni~os ~o Bra I 

li Tr asl ado 

Alci des Francisco dos Santos.-

Saibam quantos este publico Instrumento de Procuração virem, que no anno do Nascimento de 

Nosso SENHOR jEsus CHRisro, de mil novecentos e ..... ~-~~~~-ª-· · · -~-~A~ ...... aos ······º-~-~~. :::-.:.:.:.: .......... dias do 
mez de ..... Nov.e.m.bl'.Q .~.~:-:: .. nesta Capital Federal dos Estados Unidos do Brazil, perante mim Tabellião 

comparece ... ... ..................... ..... ..... . . como Outorgante ........ A.~.9.:J..4.~.P. .... ~.~.fo1Jl9..~.~9.9 ..... 4.9.~ .... .ê.ª .~~-º-~·'······P.·~·ª ·l?. ·~-~-~~-~ 
ro,casado,funccionario bancario,resident e á rua Barao numero 218.-

reconhecido pelo proprio ....... ............................................... .............................................. .. ""' ······ .................................. '"" ........ ~, ............................................ .. 

das duas testemunhas abaixo assignadas, do que dou fé, perante as quaes por elle foi dito que por este 

Publico Instrumento nomeava e constitui a .............................................. .. seu bãstante procurador. ... e.~ .... P.S .... d:.'fJ .~ ..... . 
Vicente de Faria Coelho e Antonio Marins Peixoto,brasileiros,advogados, 
oom escript orio á rua do Rosario, 69- li andar, o li inscripto na Ordem dos 
Advogados sob numero 213- oom poderes in solidum ou oada um de per si, para 
o foro em gera11em qualquer juizo,ir~tancia ou tribunal,usar de recursos le
gaes,propor ac1oes,dellas variar,desistir,assignar termos , representor o ou
·torgonte param,~ o Banco do Brasil, requerendo o qne for no interesse e defesa 
dos dixeitos do outorgan~, substabeleoer e ratifica os impressos.-\ . . c:::::::; ;I 

.. . . .' :· ---



conced ............. todos os seus poderes em di rei to permittidos para que, em nome d ·lle ............. Outorgante ............. , 
como se present.! fosse ............ _, possa m J uizo ou fóra delle, requerer, allegar, defender todo o seu 
dir ito e Ju !! tiça m quaesqu er cau c;;as ou demandas, civeis e crimes, movidas ou por mover, em 
que elle .......... Outorgante ... ....... .fõr ............. Aut o ............. ou Réo .............. em um ou outro fôro, podendo propôr 
acções, variar e desistir della , offerecer libellos , excepções, embargos, suspeições e outros quaes
quer artigos , cotttradictar, produzir, inquerir, rcperguntar testemunhas, dar de suspeito a quem 
lh'o fôr; prestar affirmações ou compromi sos; ass istir aos termos de inventarios e partilhas , com 
citações para elle; assignar autos, requerime nto , protestos, contraprotestos e termos, ainda os de 
confissão, negação, louvação e de" istencia; appellar, aggravar ou embargar qualquer sentença t>u 
despacho e segu ir estes rec ursos até :Superior I11stancia, fazendo extrahir setenças, requerer a 
execução dellas, se qu e~ tros; pedir precatarias, tomar posse, vir com embargos de terceiro senhor 
e possuidor, juntar do cumentos e t orual-os a receber; declarar creditos em fallencias ou concor
datas, vota r · ser vol allO para o cargo de liquidatario, e bem a~sim votar em coucordatas; substa· 
belecer esta em um ll mai procurauores, e o substabelecid s em outros, fi cando-lh es os mesmos 
poderes em vigor e revogai-os , quereudo; seguir suas cartas de ordens e avisos particulares, que 
sendo preciso serão considerado como parte desta, e tudo quanto assim fôr feito pelo dito seu 
Procurador ou substabelecido , promette haver por valioso e firme, e para a sua pessoa reserva 
toda a nova citação. A s. im o disse do que dou fé e me perdi ............ este instrumento que lhe li, e 

acceit ........ ·-··· e assign .. com as testemunhas abaixo a!'isignadas conhecidos por mj,p1 .Tabell.f!& 
Et"t. Antonio Gtt_, marães esc:rcvente Juramen-tado, a ascrev~ .• -.l!.iU,Faus . 
we±neck:Fu1·quim d'Alm~ida,tabelliáo, a subscrevo " Alcide:. Franc:u~-
co aos Santos.- 1 YiCO Henriques Campos.- F.Guil ew ,-(Inu-
tiJ.~J:da ~ ast'tn ·· d ~ 200). -~asladads hoje. -E e () ~ U1./aJ 
/ft!~~ !t p~~~( ??/~ ~?~ 

~WC- ~ · ~ 

D.l0$200 
pg. 

~ 



COM MISSÃO 
JNTERNA DE INQUERJTOS 

DESPACHO 

Para que o snr. Alcides Francisco dos santos apresen 

te á Commissão a nota que recebeu do cartor1o e que se compro 

metteu a exh1bir; preste os esclarecimentos que ficou de obt 

com o portador do cheque, snr.L.Baeta Neves; esclareça alguma 
... contradicçoes existentes em seu depoimento de 11 de Novembro 

último e ouça o depoimento da testemunha snr. Olympio Ferrei

ra de Sá, intime-se o accusado para uma nova audiencia, que 

será realizada em 16 do corrente, ásl4 1/2 horas. 

c-onvide-se a testemunha Olymplo Ferre1r a sá a prest 

o seu depoimento na mesma audlencia •. 

CERTIDÃO 

Certifico que fôram entregues ao accusado , snr. Alci

des Francisco dos Santos , e á testemunha, snr.Olymplo Ferreir 

de sá, as 2as. vias das notificaçÕes que se seguem, 

deram por intimados. Em 16 de Dezembro de 1936. 

tarlo, dactylographe1 



cO DO B~Jl ... ~ s, 
~.... ~ 

Commissão 
Interna de /rzqueritos 

Illmoo snr. 

Rio de Janeiro, 14 de Dezembro de 193 • 

ALCIDES FRANCISCO DOS SANTOS _... Lo cal 
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Afim de prestar os esclarecimentos promettidos em 

depoimento de 11 de Novembro p.passado,e outros julgados neces

sarios á apuração da falta de que v.s. é accusado, bem assim 

ouvir o depoimento da testemunha arrolada no processo, snr. 

01ympio Ferreira sá, convido-o a comparecer á aud1enc1a marca

da para o dia 16 do corrente, ás 14 1/2 horas, no mesmo local 

designado para a audiencia anterior, podendo v.s. fazer-se a

companhar do seu advogado• 
,., 

Saud~oes 

~~~~iiLlSSl.O DE IN 



Commissão 
Interna de I nqueritos 

Illmo. snr. 

/ 

Rio de Janeiro, 14 de Dezembro de 1936 

OLYMPIO F.ERREffiA SÁ -- Local 

o \ L. 
Tendo v. s. sido indicado como testemunha no pro-

L • ~ • r 
cesso administrativo instaurado pelo Banco do Brasil contra 

• l t 

o snr. Alcides Francisco dos santos, accusado da falta grave 
( ~ ( 

de ter emittido cheque contra o Banco referido, sem possuir 

(a necessaria .provisão de fundos, falta essa comprehendida na 
. \ 

letra a) do art. 16 do Decreto n.24615, de 9 de Julho de 1934, 

solicitamos a v.s. a fineza de comparecer á audiencia que se 

realizará na sala em que funcciona a Comm1ssão de Inquérito, 

localizada na sobreloja do 2° andar do edificio daquelle Ban
co, á rua 1 o de Março no 66, nesta Capital, no dia 16 do cor

rente, ás 14 1/2 horas, afim de prestar o seu depoimento. 
, 

Saudaçoes. 

--------~esident~ 
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TERMO DÊ JUNTADA 

os 16 de Dezembro de 1936 junto aos autos os 

termos de audiencia do accusado, snr. Alcides Francis

cos dos santos, e da testemunha snr. Olympio Ferreira 
r 

àe sá, bem como o termo firmado pelo accusado, sobre 

a inexistencia de testemunhas de defesa.~Searetario, 
( 

dactylographei e assigno. 

I 

I 



COM MISSÃO 

JNTERNA DE JNQUERJTOS 

AUDIENCIA 

os dezeseis dias do mês de Dezembro de mil 

tos e trinta e seis , ' s 14 1/2 horas , aberta a ud1enci pelo 

snr . Presidente da Comm1ssão de Inquérito , e com a presença d 

sr . Vice-Presidente e de mim, Secretario , compareceu o snr . 

Alcides Francisco dos santos , acompanhado do seu advogado , dr . 
N 

Vicente de Faria C0elho , e accusou a citaçao para prestar os 

esclarecimentos promettidos em depoimento de 11 de Novembr 
, "" p.passado e outros julgados necessarios a apur çao da falta 

de que é accusad - de haver emittido um cheque sem possuir 

fundos para o seu resgate , e bem assim ouvir o depoimento da 

testemunha arrolada no processo , snr . Olympio Ferreira de Sá. 

Depoimento do accusado 

Perguntado como obteve o cheque n°388226 , pertencen-
N 

te a um talao fornecido pelo Banco ao sr . Olympio Ferreira de 

sá, declarou que esse cheque foi , realmente , par elle accusa-
N do em1 ttido, quando nao possui a fundos em sua conta corrente , 

N 

e obtido por intermedio do seu collega snr . Joao Marques sar-

dinha, em meados de 1935; que , assim, rectifica o seu depoi

mento anterior , onde negou tivesse emittido esse cheqle , pois , 

melhor pensando, resolveu dizer a verdade; que emittiu esse 

cheque sem fundos , de rs .600$000 , porque tinha necessidade de 

dinheiro ; que o cheque em referência ainda não foi pago ; 

que o alludido cheq~ foi retirado do cartorto pelo proprto 

portador,tendo o depoente pago apenas as despesas de protesto . 

Nada ma.l.s foi dito nem lhe foi perguntado . E, para 

eu, Secretario, lavrei o presente termo que , lido e 

rJ'I 
/ 



COM MISSÃO 
INTERNA DE INQUERJTOS 

-2-

achado conforme , vai asslgnado p~lo depoente'. pelo eu advoy/ (/; ~ 
gado , pelo Presidente da Commissao , e por mim subscripto . V ~ 

Em 16 de Dezembro de 1936 . 

~~ ~~~~~ oopoente 

r~-~.e?U.ç . ~ Advogado 

secretario 



COM MISSÃO 
INTERNA DE INQUERITOS 

AUDIENCIA DA TESTEMUNHA SNR , OLYMPIO FERREIRA 

Aos dezeseis dias do mês de Dezembro de mil novecen

tos e trinta e seis , aberta a audiencia pelo snr . Presidente 

da Comm1ssão de Inquérito, e com a presença do snr .Vice-Presi 

dente , de mim secretario e do accusado snr . Alcides Francisco 

dos santos , acompanhado do seu advogado , dr . Vicente de Faria 

Coelho , mandou o primeiro apregoar o nome do snr . Olympio Fer 

reira de sá, brasileiro, com 35 annos de idade , v1uvo , resi-
, N 

dente a Rua Taylor , no 47 , o qual accusou a citaçao para de-

pôr como testemunha no inquérito administrativo , afim de ser 

apurada a falta que é imputada ao sr . Alcides Francisco dos 

santos , de haver emittido um cheque sem possuir fundos para 

o seu resgate. 

Interrogado sobre o que sabia a respeito da falta 

acima descripta e das circumstanc1as que a rodearam, promet

tendo s6 dizer a verdade , declarou que do talão de cheques de 

ns . 388221/30, que lhe foi fornecido pelo Banco do Brasil pa

ra movimento de sua conta corrente , utilizou-se apenas de uns 

dois ou treis cheques , tendo perdido os demais , do que deu a 
N N 

deVida commun1caçao ao Banco ; que , assim, nao pode explicar 
, N 

como foi parar as maos do sr . Alcides Francisco dos santos o 

cheque no 388226. 

"' Dirigindo-se ao accusado , o Presidente da Commissao 
I 

perguntou si desejava reinquirir a testemunha, ao que respon , 

deu negativamente . 

Nada mais foi di to nem perguntado ao depoente . E,pa

ra constar , eu, secretario, lavrei o presente termo que, lid 
' 



2?., 
COM MISSÃO 

INTERNA DE JNQUERI TOS -2-

... te da Commissao, pelo accusado , pelo seu advogado , e por mim 
1 

subscripto. 

Depoente 

Presidente 

dvogado 

Secretario 



COM MISSÃO 
INTERNA DE JNQUERJTOS 

T O 

ouvida a testemunha, o Presidente da Commissão , 

obed1enc1a ao que determina o art . 9° das "InstrucQÕes" baiXa

das :pelo conselho Nacional do Trabalho para o inquérito admi

nistrativo , de que trata o art . 95 do Regulamento approvado pe 

lo Decreto n° 54, de 12 de Setembro de 1934, perguntou ao ao

ousado S1 tinha testemunhas a apresentar , ao que foi respondi-

do negativamente . E, para constar , eu, secretario, lavrei 

o presente termo que , lido e achado conforme, vai assignado 

pelo Presidente da commissão , pelo accusado e par mim subscrip 

to . 

Accusado 

dvogado 

Presi<iLente 

Secretario 



COMIIJJSSÃO 
INTERNA DE INQUERI TOS 

DESPACHO 

Estando terminadas as diligencias do inquérito , 

que o sr . secretario o prazo de 5 dias , a que se refere o art . 
N 

11 das "Instrucçoes" do conselho Nacional do Trabalho , para q 

o accusado , snr . Alcides Francisco dos santos, apresente as 
N 

suas razoes de defesa. 

N 

CERTIDAO 

Certifico que foi entregue ao accusado , snr . Alcides 
N 

Francisco dos Santos , a segunda via da not1ficaçao que se se-

gue , o qual se deu por sciente . Em 16 de Dezembro de 1936 . Eu , 

(_ /) secretario , dactylographei e assigno . 

fle(~ 
I 



Commissão 

Interna de lnqueritos Rio de Janeiro , 16 de Dezembro d 1936 . 

I11mo. snr . 

ALCIDES FRANCISCO OOS SAI TOS -- Local 

Nos termos do ar~ . 11 das "InstrucçÕes" para o in

quérito administrativo , de que trata o art . 9 do Regulamen

to approvado pelo Decreto no 54 , de 1~ de Setembro de 1934, 

baixadas em 3 de Fever~ro de 1936, pelo conselho Nacional 

do rabalho , venho marcar-lhe q prazo de 5 (dias , a partir de 

-amanhã, para apresentação das razões de defesa. 

\ ,• 
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,., 
CERTIDAO 

Certifioo que decorreram os tcinco dias marcados na 

notificação retro , na fórma dO art . ll das "Instru.cções" 

do Conselho Nacional .do Trabalho , tendo o accusado o 

apEesent-ado , nesta data, por intermedio dQ seu advoga-
,., 

do , as razoes de defesa que se seguem. Em 22 d~ Dezem-

bro de 1936 . Eu , ecretario , dactylographei e 

'. -



DR. VICENTE DE FARIA COELHO 

• 

ADVO G AD O 
RI O DE J AN EIRO 

Exmo . Snr. Presidente da Oom1ssão de In~ueritos do 

s:iil . 

Por Alcides Fr§llcisco dos Bantos , 

Snr. Presidente , 

As necessidades da vida - que se fazem sentir de mo
do mais intenso entre as classes menos :protegidas - forçam :por 
vezes os homens a agir contra as determinações regulamentares , 
contra os ditames das leis :P,~s, • :para que :possam cUIIIprir 
a naXima lei divina - a vid.g . 

- ·- - - Qu~~-~êrá tãÕ -deshumano q_ue não com_preenda, o g_uan-
, - t , to e duro :para um coraçao de :pae saber que encon rara ,em casa -

no seio de sua família - a falta de conforto e de alimentos na 
cessarias ~ subsistencia de seus filhos e de sua es:posa - com_pa
nheira fiel nas alegrias e no sofrimento~ 

Q.uem não coDII>re ande que J;Jara salvar um filho de uma 
doença , ou :par~ tirar- me das afliç8es da f ome , não faça o :pae 
os maiores sacrifícios :possíveis? 

uem é q_ue não tem a firme convicç!m> de ~ue ~ menos 
doloroso :para um funcionaria - embora cumpridor de seus deveres 
transgredir uma ordem, ou um regulamento, do q_ue sentir no seu 
lar a falta de viveres e vgr a~ueles que lhe são caros sof'rerem, 
:por doença , ou J;JOr fome~ 

.A falta con:f'es.eaàa :pelo Acusado - Alcides ~'rancisco 
dos Santos - é daq_uelas ç~e , :pelo seu_carater, regulamentar , , são 
constderadas graves; mas a justificaçao da falta :pÓde :por vezes 
diminuir- lhe este carater de gravidade , 

Os crimes - :por vezes os de a:parencia barbara - :po
dem ser justificados e atá :perdoados , l evando- se em conta as 
atenuantes e as derimentes q_ue :possam ser arguidas a favor do 
criminoso . 

.As c ircuns tanc ias forçaram esse humilde funcionaria 
do Banco da Brasil - funcionaria ~e auasi 10 ªnos eem ~ualque~ 
falta no cumprimento de . seus deveres- a ter de .~edir um empres
t imo, :para levar á sua . familia tmulher e filhos) algum causa 
que lhes minorasse as agruras de um viver dificílimo, determi
nado :pelos seus vencimentos de então, insuficientes :para o sus
tento modesto de sua família . 

~ 

Precisando do dinheiro recorreu a um - agiota - e 
este, além de sugar-lhe juros exorbitantes, exigiu ~ue, alem 



das notas :promissorias q_ue assinou :para garantia da divida, lhe 
entregasse um chegue do Banco do Brasil para reforço de ·garan
tia - como se veri:f'ica da declaração ora junta , assinada :pelo 
.Agiota . 

Nunca , entretanto , o Acusado poderia esperar q_ue o 
.Agiota, mesmo antes de :procurar cobrar as promissorias emiti
das, fosse ~erversamente levar a protesto o cheque . 

O q_ue ~ pre eis o q_ue fi q_ue, aq_ui, bem claro ~ que a 
trans~~essão regulamentar :praticada pelo Acusado , o roi por im
posi·çao de terce i ra :pessôa, em ocasião em que o .Acusado acossa
do pelas necessidades prementes da vida necessitava de alguns 
mil r eis para socorrer sua mulher e filhos . 

uem ma ta em defez.a propria ou de outrem, tem jus
tifica ti va para o seu crime. 

Porq_ue não haver~ justificativa para uma transgres 
são regulamentar , levada a efeito - podemos dizer - em defeza 
da vida de mulher e filhos . 

O .Acusado :precisou algum dinheiro - recorreu a 
quem lh' o poderia e~restar - houve a ~osição da asainatura 
do cheq_ue • 

.A miseria de um lado . O dinheiro do outro . .A i~o
sição do agiota . Hesitação . Sofrimento . Decisão. 

lt faoil ao snr . Presidente e demais Membros da Comis
são Interna de Inq_ueritos compreender o drama :pungente que se 
passou no coração e no espiri~o do pobre continuo . 

~ nais facil ainda calcular- se o que se passar de 
pois , si - por esta primeira falta que cometeu em quasi 10 anos 
de serviços do Banco - for do ·mesmo demitido . 

, . 
.A Justiça devera ser s eren~ e encarar os f atos por 

um :prisma de equidode, e aquelles q_ue a distribuem devem :procu
rar aplicar a letra rígida da lei aos fatos antéceden~es que 
cercaram o delitó afim d.e se .aproximarem o g_uanto possível d.a 
verdade . 

flc;P-~ , cA~~~i'!lb 
~ott\-~~ 

~· -~-->~ O . ....,t...J) Q.A..v.. , ~ 
~ · ~1 





COM MISSÃO 
I>JTERNA DE INQUERITOS 

TERMO DE JUNTADA 

os 1~ de Janeiro de 19~7 junto 

da Direcção Gernl do Banco do Brasil , de hoje datada . Eu, 

cretnrio , dactylograPhe1 e assigno . 

d!hv( 

'1' ~ ltJ DE JUNT 

Aos lb de Jane.lro de 19ó7 junto aos autos a certi dã 

do tempo de serviço , vencimentos e antecedentes do snr . Alei 

des Francisco dos ~antes , datada de 9 de Novembro de 1936 , e 

o add1 tamento a essa certidão , de 11 do corrente . Eu , secre 

tario , dactylographei e ass no . 

Aos 13 de Janeiro de 19b7 faço conclusos estes au

tos ao snr . Presidente da Commissão de Inquérito . 

tario , dactylographe1 e assigno . 



._t§lia-~'l·CO ~ @$0,(1.4:/ 
W.....4..~ Jr.~,_r-k .. 

11 
" !?.d.-d!U.. ' ' 

14od. 03/02 

de Inqueritos 

N e s t a 

Para os devidos fins esclarecemos 

que , segundo declaração feita nesta Direcção Geral ( D~ 

partamento do Funccionalismo ) pelo funccionario des

te Banco snr. Alcides Francisco dos Santos , são em num~ 

ro de tr~s as pessoas cuja manutenção se acha a seu ca~ 

go: esposa , uma cunhada solteira e um sobrinho menor de 

idade , conforme consta dos nossos assentamentos . 

7 
/ 
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/// C I R T I F I C A D O /// 

~/-Para oa devtdoa tina cert1t1camoa com relaçWo ao 

ço• vencimentos e antecedentes do tunclonario deate Banco 

dea Francisco doa Bantoa:- que foi admitido nos eerv1oo 

vinte oito de maroo de mil novecentos e vinte sete, como adido f Por

tarl da antiga Matriz• e posteriormente efetivaQo comoaapirante a 

continuo• oargo que exerce atualmente e no qual percebe oa vencimen

to• de quatrooentos e quinze mil reta; que contava nove anos.cinco ·~ 

zea e tr ze diaa de serviço efetivo em sete de outubro de mil novecea 

toa e trinta e sela, data em que foi suspenso para reaponder a loque

rito administrativo; que• em dezenove de agosto de mil novecentoa e 

trinta e um,fo1 concedido aom titular um emprest1mo de aeteoentoa e 

cinooenta mil reis pelo Fundo de Benefloencta, pagavel em presta9•e• 

de trinta mil reta meneais e eemeatraia de duzentos e dez mil reta; 

que o emprestlmo acima referido aerl pago a pariir de agosto de mil 

noveDentos e trinta e um; que, tendo requerido em dezenove de novem

bro de mil novecentos e trinta um, um adeantamento de duzentos mil 

rela por conta da gratificaçlo a ser distribuida em Janeiro de •il 

novecentos e trinta e doia, lhe foi o mesmo concedido em vinte cin

co de novembro de mil novecentos e trinta e um; que, em vinte um de 

dezembro de •11 e novecentos e trinta um, foi deferido o pedido fel

to em requerimento de doze do meamo mez e ano, pedindo que o Banco 

pagaase a Dona lm•a Llppoll•• no ultimo dia utll de cada mez, a la

portancia de cento e cincoenta mil reis, valor do aluguel da caaa 

onde reside, devendo o referido pagamento aer feito a debito de aeua 

vencimentos meneais; que, em aoluoto ao seu requerimento de trinta de 

abr.ll de mil nov•oentos e trinta e doia, obteve o cancelamento da coa 

de D.Bmma Lippolla e a abertura de uma nova consigna-

-----------------------------------------continda 1/2 



Certificado do tempo de aerviço, vencimento• e antecedentes do tun

cionario Alcidea Francisco doa Santoa.- Continuaçlo 1/2 ----------

çlo para oa mesmos tina e nas m~amaa condiçola a favor 

ti4ea Clementino de Almeida, de noventa mil reta; que, 

de mil novecentos e trinta • dota, obteve um adeantam duzentos 

mil reia para aer descontado da grat1ticaçlo a aer distribu1da e• Ju

lho do ••••o ano; que ea treze de junho de mil novecentos e trinta e 

doia, obteve outro adeantamento de cem mil reta, para ser descontado 

da sratit1caçlo a ser diatribuida em. julho do 11eamo ano; que, contor,

ae contrato com a Caixa lconomica do Rio de Janeiro, firmado em cinco 

de asoato de mil novecentos e trinta e dota, o titular instituiu a t~ 

vor da aeama quarenta e oito conaignaç8es meneais de setenta e trea 

•il .e quatrocentos reta, para pagamento a partir de agosto de atl no

vecentos e trinta e doia, de um empreatimo de trea contos quinhentos 

• vinte trea mil e duzentos reta, sendo doia contoa e quinhentoa ail 

reia de capital e um conto e vinte trea mil e duzentos reis de juros; 

que requereu, em seis de outubro de ail novecentos e tr1ntae doia, e 

obteve um empreatimo de duzentos e cincoenta mil reis por conta da srA 

titicaçlo a ser diatribu1da em janeiro de mil novecentos e trinta e 

trea; que, a partir de dezembro de mil novecentos e trinta e doia,te

ve cancelada a conaignaçlo mensal inat1tu1da a t~vor do anr. Aristides 

Clementino de Almeida; que, em quatorze de janeiro de mll novecentoa 

e trinta e trea, requereu um adeantamento por conta da gratificaçlo -a ser d1str1bu1da •• julho do mesmo ano;que• conforme contrato te1-

\o •• quatro de aeteabro 'de mil novecentos e trinta e trea co11 a Ca1 

xa Kconomica do Rio de Janeiro, o titular instituiu a favor da 11ea -

r a quarenta e Joito conaignaç~es meneais de oitenta mil reis para paga

ento1 a p ftir de setembro de mll novecentos e trinta e trea, da 1m-
A) I /J, . 
- t' ' O ortanc1, j4e trea con\oa oitocentos e quarenta mil reta• sendo doia 

~~----~~~--·-~~-~---~-~-~~-~~----~---------·--~---cont1n« 2/3-----~ 



Certificado do teapo de aervtoo. venclmentos e antecedentee do t .uncio• 

nario Alcides Francisco doe Santos --------------------------

contos eeteoentos e vinte tres mil e quatrocentos reis 

conto eento e dezeseis mil e seiscentos reis de juros; 

de novembro de mil novecentos e trinta e trea, obteve 

trezentos mil reis no Fundo de Benet1oeno1a 1 para pagamento em presta 

ç3ee semestrais de cem mil reis a partir de janeiro de mil nov centos 

trinta e quatro; que, em vinte quatro de outubro de mil novecentos 

e trinta e quatro. obteve um emprestimo de quinhentos mil reis no Fun• 

do de Benefioenoia, para p•gamento em preataç3ea mensais de ' vinte mil 

re1a e semestrais de cem mil reie a partir de novembro de mil novecen

tos e trinta e quatro; que, conforme oontr to firmado em dezeseis de 

fevereiro de mil novecentos e trinta e cinco, instituiu o titular a ta 
vor da Caixa de lmprestimoa aos runcionarios do Banco do Brasil sessen• 

ta mensalidades de noventa e tree mil reta, .para pagamento, a partir de 

f•vereiro de mil noveoentoe e trinta e cinco , do empreetimo de cinco 

o~ntoe quinhentos e oitenta mil reta, sendo quatro contos e quinhentos 

ail reis de capital e um conto e oitenta mil reis de juros que, conto~ 

me nota da Contadoria de vinte sete de fevereiro de mil novecentos e tri 

ta e cinco, foi liquidado o emprestimo contrafdo pelo titular com a Ca4 

xa Eoonomioa do Rio de Janeiro em quatro de setembro de •il novecentos 

e trinta e tree; que, em tres de abril de mil novecentos e trinta e cin

co , obteve um eaprestimo de duzentos e cincoenta mil reis no Fundo de 

Beneflcencia, para pagamento em parcelas meneais de vinte mil reis e ·~ 

aestraie de oinooenta ail reie; que, sm quatorze de agosto de mil nove

trinta e cinco, obteve no Fundo de Beneficenc1a um emprestiao 

conto ceQto e vinte cinco mil raie, devendo o resgate eer efetua-



-
Certificado do tempo de 18rT1Ço, Yenclmentoa e antecedentes do tunc1-

onar1o Alcldea Francisco dos Santoa --------------------------?1~ 

.d~ em preataçofs meneais de trinta mil rei$ e . semeetr 

cincoenta mil raia; que, conforme contrato com a 

Bio de Janeiro, firmado em dez de maroo de mil n e trinta 

e sela, 1ne.t1tu1u o titular a favor da mesma, uma conaisnaçto de qus. 

renta e oito prestaç~es menaaia de setenta e cinco mtl reta, para PA. 

gamento, a partir de março de mil novecentos e trinta e sela, do e~ -

prestimo de tres contos e seiscentos mil reta, sendo dois quinhentos 

e cincoent e trea mil e duzentos reis de capital e um conto e quare~ 

ta e sele mil e oitocentos reis de Juros; que. em vinte e dois de~ho 

de mil novecentos e trinta e seia1 obteve um emprest1mo de duzentos 

mil reis no Fundo de Benef1cenc1a• para pagamento emm prestaço~a men

sais de trinta mil reis e semestrais de cento e cincoenta mil reta; 

que, em vinte nove de Julho de mil novecentos e trinta e sele, obteve 

um empreatimo de trezentos m11 reis no Fundo de Benef1cenc1a, devendo 

o resgate do mesmo ser efetuado em prestaç~es mensais de trinta mil 

reis e aemestrais de cento e cincoenta; que, em tres de setembro de 

mil novecentos e trinta e sela• marcamos o prazo de dez diaa para que 

o titular prestaase esclarecimentos sobre o protesto no· cartorio do 

treceiro oficio, de uma prom1asor1a de aua emisarom e levada a carto

r1o pela Casa Bancaria Popular do Rlo de Janeiro; que n~o nos foram 

dados os esclarecimentos pedidos; que as 1nformaç&'es sobre o titular 

- de mil novecentos e trinta e um atl asosto de mil novecentos e 

trinta e sela• o d•o como bom func1onar1o; que os emprestimoe contrat-

doe no tundo de Benef1cenc1a foram concedidos para atender a tratamen

àe aaude • d~spesaa com tuneral de pessoas da tam111a do titular; 
/í. 
~--------·~~--~~--~--~-~-~--~-~--~--~~~--~~~-~-4/5~ 

Mod. OS/14 fl 



Certificado do tempo de serviço. vencimentos e anteced nt•s do tunc1o

nar1o Alcides Francisco doa Santos ---··--------·-.---contin a 

que. em trea de outubro de mil novecentos e trinta e 

s1dente resolveu auapende-lo pelo prazo de noventa 
' 

tido um cheque (numero 388226) de seiscentos Mil r 

necessar1a prov1sfo de fundos para o seu resgate. como proTaa o avi• 

ao do oficial do cartorio do segundo oficio de protesto de letras, de 

vinte e cinco de setembro de mil novecentos e trinta e seta• • o extr& 

to da conta corrente em aeu nome aberta neste Banoo, o que constitue 

falta grave compreendida na letra a) do artigo 16 do decreto n.S46151 

de nove de Julho de mil novecentos e trinta quatro.-----------------

Mod. OS/14 

nove de novembro de mil novecentos e trinta e seta ----

.. 

( . v ,. ... 
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" .%~~~~te ' ' /// CERTIFICADO {Additamento) /// 

///:-Em additamento ao certificado de antecedentes, venc 

tempo de serviço do snr. Alcides Francisco dos Santos, 

essa Commissão em 9 de novembro p.passado (nove de novembro de mil 
• 

novecentos e trinta e seis), cumpre-nos informar que o referido ser 
I -

ventuario, alem dos vencimentos mensaes de quatrocentos e quarenta 

e quatro mil r&is ( e não quatrocentos e quinze mil r&is, como oon~ 

ta do alludido certificado ) percebe o complemento semestral de 

hum conto, cento e dez mil r&is, e que leses vencimentos lhe vim 

sendo abonados desde trinta e um de março de mil novecentos e trin

ta, data em que foi effectivado como aspirante a continuo. Inform~ 

mos, outrosim, que o adeantamento requerido pelo snr. Alei es Fran

cisco dos Santos em quatorze de janeiro de mil novecentos e trinta 

e tres, por conta de sua gratificação de junho do mesmo anno, foi 

de c m mil r~is.-- -- -- ----- - -

Rio e sete.-

MOd . 03/ 02 
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COMMISSÃ O 

INTERNA DE JN QUERITOS 

RELATOR! O 
~----------------

N 

concluldos os trabalhos de apuraçao da falta gra-

ve de que foi accusado o snr. Alcides Francisco dos santos , 

de haver emittido o cheque de no 388226 , de rs . 600~000 , con

tra o Banco do Brasil , sem d1spôr de fundos sufficientes em 

sua conta para resgatal- o, falta esta que faz objecto da Por

taria do Exmo . nr . Presidente daquelle Ban'co , de 27 de Ou tu-
N N 

bro de 19r. 6 , cabe-me , nas funcçoes de Presidente da Commlssao 

de Inquérito desi ada na alludida ortaria, relatar o facto 

em suas minucias, e bem assim as circumstancias em que o mes-
N 

mo occorreu, observando o disposto no art . ll das Instrucçoes 

do conselho Nacional do Trabalho , de de Fevereiro de 1936 , 

para o inquérito administrativo , a que se refere o art . 95 

do egulamento approvado pelo Decreto no 54 , de 12 de 'etem

bro de 1934 . 

Trazida ao conhecimento dos membros desta Comm1s

são a falta attribuida ao snr . Alcides Francisco dos antos , 

reuniram- se os mesmos afim de adaptarem desde logo as provi

dências attinentes ao inquérito administrativo a ser instau

rado contra o referido serventuario . 
N 

Ficou entao resolvido intimar-se o ·accusaàD e a 

testemunha, snr . L. Baeta Neves , apresentante do cheque em 

cartorio , para depôrem na audiencia marcada para 11 de No-
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vembro de 1936 , ás 14 1/2 horas , encerrando- se, logo 
,., 

reuniao , da qual foi lavrada a respectiva acta. 

Pelo snr . secretario fôram autuadas a Portaria aci 

ma referida e a acta da reunião em que se deu inicio ao inqué 

rito administrativo e , em seguida, expedidas ao accusado e á 
,., 

testemunha as intimaçoes da lei . 

,., 
Aos autos foi annexada a carta da Direcçao Geral 

do Banco do Brasil , de 11 de Novembro de 1936, transmittindo 
N N 

a accusaçao , acompanhada de uma notificaçao do Official do 

Cartorio do 2° Off1cio do Protesto de Letras~ desta Capital , 

de 25 de Setembro de 19 6, sobre o apontamento do cheque no 

388226 , emi tt1do por Alcides Francisco dos Santos , e do ex

tracto da conta corrente aberta em nome deste , no referido 

Banco . 

Precisamente ás 14 1/2 horas do dia 11 de Novem

bro de 1936 , marcado para a audiencia, esta por mim declarada 

aberta , mandei apregoar o nome do accusado , snr . Alcides Fran 

cisco dos Santos , o qual , apresentando- se, acomPanhado por se 

advogado , dr .Vicente Faria coelho , que exhibiu o instrumento 

de procuração (doc . a fls . 15) , prestou os esclarecimentos n 
# N cessar1os a sua qualificaçao , e inquirido sobre a falta grave 

que lhe era imputada e as circumstancias que a rodearam, res

pondeu pela fôrma constante do seu depoimento a fls . 11/13 do 

presentes autos . 

• 

-
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A testemunha L. Baeta Neves , 
N N çao , por nao ter sido encontrada deixou de receber a notifica-

ção que lhe foi expedida, não figurando nos autos , por este 

motivo , o seu depoimento . 

Esta occorrencia o snr . ~ecretario fez constar em 
N 

certidao de fls . 4. 

Tendo o accusado , ao depOr , assumido o compromisso 
~ N de apresentar a Commissao , caso se encontrasse em sua residen 

ela, a nota que recebeu do Official do Cartorio do 2° Officio 

do Protesto de Letras e Ti tulos , sobre o apontamento cb chequ 

em causa, a elle endereçada para a séde do Banco do Brasil e 

em virtude da qual , declarou , se dirigira áquella dependencia 

da Justiça; tendo ainda se compromettido a procurar o snr . 

L. Baeta Neves, afim de esclarecer á Comm1ssão de Inquérito a 

respeito da emissão do cheque no 388226, que deu origem ao pr -

sente inquérito , e ainda para que ouvisse o depoimento da tes 

temunha, tambem arrolada pela accusação , snr . Olympio Ferrei

ra de sá, - intimou-se o accusado para nova audiencia, a rea

lizar-se no dia 16 de Dezembro de 1936, ás 14 1/2 horas , con

Vidando-se , tambem, a testemunha referida a prestar o seu de

poimento . 

No dia e hora fixados para essa audiencia, o snr . 

Alcides Francisco dos Santos , ainda desta vez acompanhado de 

seu advogado , dr . Vicente Faria Coelho , compareceu perante 
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esta commissão , e accusou a citação para prestar os 

mentos promettidos em seu depoimento de 11 de ovembro de 
' N e outros julgados necessarios a apuraçao da falta que se lhe 

N 

imputava , tendo feito as declaraçoes constantes do depoimento 

de f l s . 19/20 dos autos . 

Em seguida, foi interrogada a testemunha, snr . Oly -

pio Ferreira de sá, em presença do accusado e do seu patrono 

Esta testemunha pouca luz trouxe ao inquérito ; es

clareceu apenas que o cheque no 388226 , de que se utillsou a

quelle serventuario , fazia parte de um talão que lhe fornecê

ra o Banco do Brasil para movimento de sua cont a corrente , ta 

1ão que havia perdido , não podendo explicar oomo fôra parar á 
N 

maos do sr . Alcides Francisco dos Santos o referido cheque. 

A.ttendendo N 

ainda ao d:ls posto nas Instrucçoes bai-

xadas pelo conselho Nacional do Trabalho , o Presidente da com 

missão perguntou ao accusado si desejava apresentar testemun s, 

pois isso lhe facultava a lei , obtendo resposta negativa. 

A seguir , fôram-lhe marcados cinco dias para as r a 
N 

zoes de defesa, as quaes feram apresentadas dentro desse pra-

so (doc . de fls . 26/7) . 
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uem lê e confronta os dois depoimentos do accusa 

do , constantes dos autos , se convence de que , no primeiro , ao 
"' fazer as suas declaraçoes, obstinou-se em negativas e affirma 

ções desconexas , sem mesmo attentar nas incongruencias dah1 r -

sultantes . 

Não emittiu o cheque no D88226 , de rs .600 '000 , ms 
,.. ,.. 

nao tem dúvida sobre a authenticidade da notificaçao recebida 

pelo Banco ; que , attendendo ao aviso que lhe foi dirigido , 

com:rareceu ao cartorio , mas ahi lhe disseram nada ccnstar a 

respeito ; que ha tempos teve um negócio de promissoria com o 

portador do cheque , snr . L. Baeta Neves , nada porém lhe deven 

do neste momento; julgav.aser falso o cheque em referência; 

que o snr . L.llaeta Neves sabia ser elle funcclonario do Banco . 
"' Taes declara oes , contidas no depoimento de 11 de 

Novembro, mereciam anályse acurada . 

Não era accei tavel a declaração de não haver o ac

cusado emittido o chequ e no 88226 , quando tudo indicava ser 
,.. 

elle o verdadeiro emittente , porque nao se insurgiu logp , nem 

posteriormente , contra a s~pensão que por este motivo lhe fo 

imposta p;lo Béll1CO e , ainda mais , por que ao mesmo tempo que 

era enviada pelo Cartor io a notificação ao sacado, lhe era dl 

riglda outra idêntica endereçada para o Banco onde trabalhava 

Menos admissivel ainda era a sua allegação de que 

no cartor1o lhe disseram nada constar ali a respeito , pois 1m 

possivel sería aquella dependencia da Justiça expedir um avis 
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de apontamento de um cheque a determinada pessôa, p 

formar, mais tarde, que ali nada constava a respeito, com a 

circurnstancia de mencionar o nome por extenso dessa pessôa,en 

viando o aviso para o local certo onde a mesma devia encon

trar-se . 

. o f acto de haver declarado qu e teve negocio com o 

snr .Baeta Neves, o portador do cheque, mas com promissoria,na 
"' da lhe devendo neste momento, mais convicçao trazia de que o 

referido senhor detinha o che que 388226, emittido pelo ac

cusado. 

falsidade do cheque , por elle allegada, deiXava 

dúvidas no espiri to da commissão , que não compreheridia a exis: 
"' tencia de um cheque f also em circulaçao com o nome do accusa-

do, sem que este tomasse, desde logo, as providências que se 

impunham, inclusive _ a queiXa á Policia, mormente conhecendo-s 

o detentor do cheque . 
,., 

Nao deixou de concorrer para aninhar-se 

pirito a certeza de que havia emt tti do o cheque, a sua declar -
,., 

çao de que Baeta Neves sabi a ser elle fUnccionario do Banco, 
,., 

certeza que ainda mais se avolumou quando vimos nao ter curnpr 

do a sua promessa de procurar aquelle senhor atim de esclare-
"' cer a Commissao sobre o facto de cuja autoria era indiciado. 

Nestas condiçÕes, para lhe dar opportunidade de es 

clarecer, si possivel fôsse, essas incoherencias, facilitar

lhe uma occasião de apresentar razões por que não havia cum

prido os comprorn1sso s por elle assumidos em depoimento de 11 

de ovembro, e ainda no interesse de se chegar ao perfeito 
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N 

conhecimento da verdade , nao desprezando para isso 

menta clrcumstancial de prova que elucidar pudesse o 

rito , foi que esta Commissã.o resolveu intimar o accusado par 

uma nova audiencia, que se realizou em 16 de Dezembro Último . 

Ao depôr nessa audiencia , o snr . Alcides Francisco 

dos santos , logo de inicio , comprehendendo a inanidade dos s e 

esforços em contrário , confessou a sua falta , declarando 

o cheque n° r 88226 fôr a por elle realmente emittido quan do 

possuia fundos em sua conta corrente . ectificava o seu de-

poimento anterior , disse , onde negou tivesse emittido esse ch 

que , pois , melhor pensando , resolveu dizer a verdade . Foi 1 

vado áquelle acto porque tinha necessidade de dinheiro , decla 
A N rando , por fim , que o cheque em referencia ainda nao havia si 

do pago . 

N 

Essas confissoes vieram confirmar a robusta prova 

circumstancial eXistente no processo, Já per si bastante paro. 

admittir-se a sua r esponsabilidade no acto improbo de qu e fo 

accusado , e que o tornou moralmente incompati vel para permane 

cer no estabelecimento em que trabalha . 

I Em sua defesa escripta, datada de 22 de Dez8mbro d 

1936 (doc . de fls . 26/7) , manteve o accusado, explicitament e , 
N , N 

a confissao f eita no ultimo depoimento , nao negou a existenc 

do acto delictuoso , nem pretextou tivesse agido inconsciente

mente ao pratical- o. Allegou, todavia , que a tanto foi 
• 
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por c1rcumstanc1as imperiosas. que procura justific ~ {:; 
gumentos cuja improcedencia se conhece l ogo á primeira vista 

e onde se vislumbra apenas um estudado appello ao sentimenta-

lismo dos seus julgadores . 

Não nos impressionaram , porém, os termos em que fo 

vasado aquelle documento , certo como é, e a àJ serva ·ão n:ais 

desattenta o percebe , que elles não se revestem de sinceridad , 

pois si este sentimento estivesse arraigado no snr . Alcides 

Francisco dos antos , elle não teria procurado , por todos os 

meios , em seu primitivo depoimento , tornar confuso o inquérit 
N N 

com allegaçoes descabidas , falseando a verdade, para que nao 

transparecesse a sua culpa. 

Confessando , entretanto , haver praticado o delicto 

ante as provas circumstanci aes que se lhe depararam, sem at te 

nuantes ponderosas que lhe diminuissem o vulto , como um recur 

so extremo , o unico de que se poderia valer , apresentou em 

sua defesa aquelle documento , enternecedor para quem o lê iso 

ladarrente, mas não para quem se tornou conhecedor das parti

cularidades m1n1mas do seu processo e da attitude falsa que , a 

depôr pela primeira vez , assumiu perante a Commissão de Inqué 

rito . 

Em sua defesa o accusado nada mais fez do que apre 

ciar o facto delictuoso pelo seu lado humanitario . 
N 

Nao nos incumbe apreciar o caso s omente sob esse 

aspecto , tanto mais , como Já dissemos , o accusado deu motivos 

a que duvidassemos da sua sinceridade. Cumpre- nos , antes, en 

caral- o sob o aspecto da improbidade , que nos parece i rrecusa 

vel , á Vista da fórma por que fo i o acto por elle praticado, 
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desobedecendo ás disposiçÕes regulamentares e proh1b1 i vas do 

Banco onde é empregado , divulgadas em circulares de Setembro 

e Novembro de 1933 , a tod os os seus serventuarios , incorren 
N N 

do nas sancçoes do Codigo Penal , e, finalmente , lançando mao , 

par a levar a cabo seu intento criminoso , de um documento que 
N 

nao lhe pertencia. 

A julgar pelos termos da defesa do accusado , tal 

procedimento é desculpavel em um serventuario , desde que lhe 

faltanem casa - conforto e alimentos necessarios para os srus ; 

que tenha necessidade de salvar um filho da doença ou da fome ; 

que tenha vencimentos insufficientes para o sustento de sua 

familia ; ou que , recorrendo a um agiota para arranjar dinhei 

ro , este lhe imponha a prática do acto delictuoso . 

Insubsistente , logo á primeira vista, esta última 
N 

razao , iremos apreciar as demais . 
N , 

Nao e admissivel que ao accusado faltasse alimento 

para os seus , quando a sua folha de assentamentos , junto aos 

autos, nos mostra que o seu ordenado , tendo em vista a sua 

classe social , era sufficiente para uma Vida modesta , e até 

de relativo conforto . o documento de fls . 29, mostr a , além 

disso , que é bem reduzido o número de pessôas da familia, cujo 

sustento está a seu cargo . 
N 

Para salvar um filho enfermo nao havia motivo para 
fV N 

o accusado lançar mao de tao condemnavel recurso . Isto dize-

mos em face de sua folha de antecedentes , onde se nota que 

várias fôram as veze s em que obteve emprestimos , em condiçÕes 

sobremaneira vantajosas , não s6 em f 6rma de adeantamentos so-

• 
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N 

bre as suas gratiflcaçoes, mas tarobem na Caixa de E os c(V 
creada pelo Banco do Brasll para ·auxilio dos seus funcciona-

rios, no Fundo de Benef1cenc1a do mesmo Banco e , ainda, na Ca -

xa Economica, conforme consta da relação aba1Xo (fls . O/ 5 

dos autos). 

... 
Adeantamentos sobre a gratlflcaçao 

19/11/31 

12/5/32 

13/6/32 

6/10/32 

14/1/33 

200$000 

2oo·ooo 
lOO;u>OOO 

250$000 

100 000 

Emprest1mos pelo Fundo de Beneficenc1a 

19/8/31 

16/11/ 3 

24/10/34 

3/4/35 

14/8/35 

22/6/36 

29/7/36 

Pela Caixa Economlca 

5/8/32 

4/9/33 

10/ /36 

do 

Pela Calxa de Emprest1mos 

16/2/35 

lo 

750$000 

00$000 

500$000 

250$000 

1 . 125$000 

200$000 

0011000 

de Janeiro 

2 . 500$000 

2 . 723$400 

2 . 55'$200 

4 . 500$000 
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constata-se, portanto , que era grande a f 

com que o accusado contrahia emprestimos , pois só nos dois ul

timas annos (dentro dos quaes se verif1cou a emissão do chequ 

sem fundos) effectuou quatro operações dessa natureza no Fundo 

de Beneficencia , umana Caixa de Emprestimos aos Funccionarios 

do Banco do Brasil e uma na Caixa Economica, no total de cerc 

de nove contos de réis (8 . 928$200) , importancia certamente ele 

vada, tratando-se de um serventuario de cathegoria inferior . 
,., 

Acceitar-se, como attenuante para sua f alta, o nao 

ganhar o suffici ente para o sustento da familia, serfa admit

tir-se que todos os serventuarios da mesma cathegoria pratl c as 

sem falta iden tlca • . Ninguem ha que possa ro nceber falte o ali

mento num lar cujo chefe possúe um emprego , por tantos 

nado , e que lhe dá renda suffic1ente para mantel-o pob re , é 

verdade, mas digno e provido do indispensavel . A não ser que 

esse chefe tenha o hábito inveterado de gastar além de suas 

posses . 

Diz tambem o accusado , em sua defesa, que o agtota, 

quando fez o emprestimo , exigiu, além de notas prom1ssorias , 

lhe fOsse entregue um cheque contra o Banco do Brasil , para 

reforço de garantia. E accrescenta : ''nunca poderia esperar 

que o agiota, mesmo antes de procurar cobrar as promissorias 

emi ttidas , fOsse perversamente levar a protesto o cheque" . 

A cone lusão 16gica que d' ahi podemos tirar é que o 

accusado não l i quidou duas especies de documentos, por elle 

assignados , contrariando, assim, duplamente , determinações ta-
"' xativas da adrnin1straçao superior do estabelecimento. No 
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emtanto , pouco antes (vê- se em sua folha de antecedentes) fô

ra interpellado por ter deixado ir a protesto uma prom1ssor1a 
"' de sua emissao . 

Estas considerações , a nosso ver , são mais que suf

ficientes para destruir as razões (aliás desacompanhadas de 

provas) em que se escudou a defesa , no intuito de attenuar a 

gravidade da falta canmettida . 

Em vista do que ficou dito , e de tudo mais que dos f-1 
N 

·autos consta, julgamos procedente a accusaçao formulada contr 

o snr . Alcides Francisco dos antas e que a sua falta , de na

tureza grave , está comprehendlda na letra a) do art . 16 do De 

ereto no 24615 , de 9 de Julho de 1934 . 

Rio de Janelr o, 14 de Janeiro de 1937 . 

ecretario 

• 
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.l:i!xm. Sr . residente e 'lais aernbros do Conselho acional 

do Trabalho . 

Examinando o presente processo , preli-

minarmente temos a arguir o seguinte& 

Não constitue crime a emissão de che -
,., 

ques sem fundos, nas condiçoes em que foi emittido o che-

que que deu causa ao presente processo . 

Nesse sen tido existem varias decisÕes 

da Justiça comum, e a certidão ora inclusa isso prova 

(doe I ) • 
,.. 

Nao sendo criminosa a attitude do con-

tinuo do Banco do Brasil que respo nde ao presente proces

so , não ha infracção regula~entar que possa de t erminar 

sua exclusão do quadro de f~ccionar ios . 

Posteriormente, adduziremos as mesmas 
.. 

razt:>es já apresentadas nos autos a fls . ' , as quaes 

nos reportamos data-venia , para fazerem parte das pre-

sentes . 
__ x __ _ 

Dois fátos , entretanto , merecem desta

que para serem apreciados pelo ~ . Conselho • • 



. .. 
iz a Com~s s ao ~n~arregada do Inquerito que 

.. 
o cusado nao tinha necessidade de recorrer a Agiotas ,por-

que o Banco por varias vezes lhe fez P.equenos adi antamentos. 

Entretant o , E ., Conselho, realmente taes quan

tias foram fornecidas ao cusado, mas as quantias que o Ban

co adiantava eram pequenas p arcelas, que quando muito atin

giam a terça parte do valor do cheque objeto deste proces

so , alem de ser demorada a sua obtenção . 

O cusado precisou de quantia superior a que po

deria receber do Banco, e as neces s idades da vida todos sa

b·em o que custam ••• 

No mais , a explicação está nas razÕes a que 

nos reportamos . 

2" - cusado foi suspenso por 3 mezes sem 

vencirrentos para responder a · inquerito ad inistrati vo (doc . 

II). 
.. .. 

Terminado o prazo da suspensao e nao estando 

terminado o inquerito, apresen"bu-se ao serviç o, mas f oi obs-

tado de trabalhar. 

Situ~g ão inexp licavel, alem de irregular ••• 

O E •. Conse.Lho fará 

JUSTIÇ . 

Rio de Janeiro , (2. ,.Z o~ ~ o..._ {'f 'J t-
I ;:o_t; ~ r ~ (0-~~-A 



JOAQUI!i LEI BACHAREL EAl SCIENCIA JU-

RIDICAS E SOCIAES~ ESCRIVÃO DO JUi l O DE DIREITO DA SE

GU lDA VARA CRI~UNAJ DO DISTRICTO fEl ER.AL, CAPITAL DA 

REPUBLICA L~S ESTADOS UNi t OS DO BRASIL~ 

C E R T I F I C O 
em virtude de pedido verbal que, revendo, em meu car-

torio e poder os autos do processo crime sob numero 

quiinhentos e quarenta da Serie A.; sendo autora a 

Justiça Publica e accusados PORTOS DUQUE EST~DA e 

ANTONIO JOSE PEREIRA DAS NEVES~ incurso nas penas do 

artigo trezentos e trinta e dito paragrapho segundo 

da Consolidação das Leis Penaes, dos mesmos autos 

consta e passo por certidão a peça seguinte:-------

S E N TE N Ç A:- Vistos:- Porthos Duqu·e Estrada e 

Antonio Jos~ ~ereira das Neves~ foram denunciados 

como incursos nas penas do artigo trezentos e trinta 

e oito paragrapho segundo da Consolidação das Leis 

Penses~ o primeiro por ter contrahido um emprestimo 

com o segundo dando-lke em garantia um cheque contra 

o Banco do Brasil~ onde não tinha fundos, dessa cir-

cumstancia avizando a~ credor, que, ficou convencio

nado~ só usaria do cheque a partir de certa data, 

quando foam creditadas ao saccador as importancias 

das gratificaçies que percebia como funccionario do 

Banco;- o segundo porque desse cheque usou em pagamen

to de obrigação contractual~ sabendo da inexistencia 



inexistencia de cohertur • o cheque rara emittido em 

branco ( folhas cinco). O primeiro denunciado, já tu-

berculoso, quando o foi, morreu no S~~~tori Hujo Wer-
'· 

neck, e a seu respeito foi julgada extincta a acção 

penal. Formada ao seg undo a culpa, foram ouvidas as tes-

temunhas arrola~as, opinat do o doutor Promotor pela sua 

absolvição, sob o f undamento de não ter havido dÓlo na 

emissio do cheque, sciente o credor da inexistencia de 

fundos. Isto posto:- Consideraddo 'lue, ta mbem em rela

ção ao segundo denunciado fica provado que dispoz do 

cbequetambe n• com a data em branco, nas condições em 

que Iara enittido, ( folhas nove nte a cinco), como o

brigação a prazo, pendente de condição; Consideraddo -----
que a operação c onvencionada entre os dois denunciado _, 

f undada na confiança rec~proca, por intermedio do cor-

recter ouvido como testemunha a folhas cente e cinco, 

' c rrente no mel Bancario que foi feita sem eintenção 

de causar prejuízo; Consideraddo que assim. não se de

monstra a culpabilidade do ora r~o., pela ausencia de 

dÓlo do seu procedimento; Considerando que foram cumpri-

das no processo as formalidades le gaes:julgo por esses 

fundamentos não provada a accus a ção, para da mesma absol

ver. como ahsolv ao r'o Antonio Jos' Percir das 1"eves, 

Sem custas. P. R: I ~ Rio de Jane iro, vinte o cinco, sete

novecentos e trinta e cinco; (a) Estacio Corréa de Sá 

e Henevides.- Sciente:- Trinta - sete - trinta e cinco. 

F. C a r va 1 h o • '-'e r ti f i c o ma i s a sentença acima tra ne- • 

cripta, passou em julgado;; NADA mais se continha nem de

clarava em a referida peça, para aqui bem e fielmente 

transcripta do proprio ori g ina l a que me reporto e dou 



dou f~. Cart rio do Juizo da Segunda Vara Criminal, 

inta e 

sete. Eu, 

• 



~ 

""'- · .. : 
-.......... _ _ _ ,---·.I 

'•Od. 03 '16·1 

r 

ll.Nav. C/31457 Rio, 6 de Outubro de 19 36 

~ Sr. Alcides Francisco dos SantCB 

ZEIAroPJA 

Communicamoa-lhe que o Sr. Presidente, par despacho de 3 do 

corrente, resolveu suspende-lo de suas iUncçÕes, pelo lU"&ZO de 90 dias, -
sem vencimentos, por ter eai ttiJo, ~em a necessaria provisão de fundos, o 

cheque nR 388.226, de Ra. 600$000, e submette-lo a inqu.erito administrat,! 

TO• " 

~ 
~ 

<CS-



I N F O R M A Ç~ -

Alcides Fr~ncisco dos Santos , por seu bastante procu

rador (instrumento de mandato a fls . 18 ) , tendo obtido vista dos 

autos do inquerito administrati vo instaura o pelo anco doBra

si l para anurar a falta ~ravc que lhe é i mputada, apresenta , a 

fls. 53/56, suas razões de defeza ao referido inquerito . 

Passando o present e processo ás mão s do Sr. Director 

esta Secção, proponho o encami nhamento dos mesmos á consideração 

Procuradoria Gera l. 

cebido oj e . 10/3/37. 

consideraç · o do 

l);li;l;l)lt /li rJ/JII 
• c . Director da 1 • ecção 

VISTO Ao Snr 0r Pr vura r Geral 
te 

I 

{. _,.,.5oo----7-

$.tv.;utt %e. ~ p;-~ ~ ~ J X 

n 
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M . T. CONSEL.HO NACIONA L. 00 TRABAL.HO 

PARECER. 

Consta do presente processo o inquerito instaurado pelo 

Banco do Brasil para apurar falta grave attribuida ao empregado Alci

des Francisco dos Santos, continuo daquelle estabelecimento. 

O inquerito está regularmente processado . 
, 

A materialidade do facto esta provada bem como sua auto-

ria. O acousado confessa o facto que lhe é attribuido. 

Taes elementos têm sido sufficiente~neate Conselho, pa

ra que se considere justif16ada a demissão. 

A defesa appella, no presente caso, para o elemento - , ~ -moral do delicto. Nao houve dolo, nao houve a inten~ao de commetter o 

delicto . Tão sómente factores de ordem material, difficuldades finan

ceiras, a crear no accusado uma situa~ão de espiDito incompativel com 

a orientação segura de quem age deliberadament 

O facto imputado ao accusado e objecto do presente pro~ 

cesso, é consequenoia de uma situação l~entavel, mais perigosa á col-
. , 

lectividade do que o proprio acto do accusado,- refiro-me a existenoia 

dos agiotas/ que pullulam nas repartiçÕes publicas a seduzirem com as 

facilidades do negocio os clientes incautos. A est es nada succede , ne-
, 

nhuma medida, siquer de ordem policial, e tomada, - haja vista a sua 

proliferação em todos os meios. 

de de um interesse contrariado 

E,desalmados, na primeira opportunida-
... 

nao hesitam em prejudicar para o res-

to da existenoia um funocionario de passado honesto e portadoB de enoar-

gos de familia . 

~ crime, sem duvida, a emissão de cheque sem fundos . Mas, 

a lei é sabia: não pune nas trevas. Ella exige para que o delicto seja 

perfeito a existenoia de elementos, sem os quaes não tem logar a appli-

cação da pena. Assim, além do elemento material ou objectivo>- a ao-

ção ou movimento oorporeo, é necessaria a existencia do elemento mo-



M . T. CONSEL-HO NACIONAL- DO TRABAL-HO 

- 2 -.. , 
ralou subject1vo~ - a 1ntençao, o dolo, excluida apenas a hypot 

da culpa. 

Dadas as circumstancias do presente caso, o passado hones 

to do empregado, com longos annos de serviço e a connivencia criminosa,

diga-se assim, - do ambiente~ pela pratica adoptada impunemente pelos a

giotas, considero que no caso não ha crime, por não ter existido da par

te do accuaado a manireatação inequivoca de violação de um preceito le• 

gal. ~ o proprio bodigo Penal que estabelece: 

Art. 24: ''As acções ou omissões contrarias á 

lei penal, que não forem oommettidas 

com intenção criminosa, ou não resul-

tarem de negligencia, imprudencia ou 

impericia, não serão passiveis de pe-

na." 
" .. , Nem se diga que sao impertinentes as considerçoes que o-

ra faço e em que apbio meu parecer, porque a este Conselho, cabendo>por 
... 

lei~ a apreciaçao de factos oomprehendidos na orbita do direito penal, i 
, 

possivel sera conservar-se alheio aos principios que o norteiam, sob - , pena de nao corresponder a sua alta finalidade social. 
, 

O interesse da sociedade e-punir o criminoso, mas,na oer-

teza de que o seja. 
, .. 

. Meu parecer, pelos motivos expostos, e que no caso nao 

existe crime, nem falta grave capaz de determinar a demissão. 1fela irre

gularidade commettida pelo accusado, esquecendo as determinaçÕes de cir

culares que o Banco refere no seu relatorio, considero sufficiente a pe

na de suspenãão em que se encontra, o que, não lhe permittindo o reem-
, 

bolso dos vencimentos correspondentes a esse periodo, sera uma adverten-
, 

cia ppportuna para, de futuro, evitar os maos negocios como esse em que 

se envolveu. 

A Camara julgadora, em sua alta sabedoria, decidirá, entre

tanto , o caso?como fÔr maia acertado. 
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MINISTERIO DO TRABALHO, 
INDUSTRIA E COMMERCI D 

........ l a. • . Seoçào 

CONSELHO NACIONAL DO 

Proc .734/37 
ACCORDÃO 

Ag/SSBF. 

19 ...... 37 

Vistos e relatados os autos do processo em que 

consta inquerito administrativo instaurado pelo Banco do Brasil 

contra o funccionario Alcides Francisco dos Santos, accusado de 
. ' . 

falta grave capitulada na letra ~ do art. 93 do Dec . n~ 54, de 

12 de setembro de 1934: 

CONSIDERANDO que o referido funccionario é accusado de 

haver emittido cheque contra aquelle estabelecimento, sem possuir 
' ' . 

em sua conta corrente a necessaria provisão de fundos, o nue cons

titue falta grave, prevista em lei; 

CONSIDERANDO ue o inouerito observou regularmente as 

normas processuaes estabelecidas no citado Decreto, e nas Instru-. . . 

cções deste Conselho, em 3 de Fevereiro de 1936, tendo sido facul

t ado ao accusado pleno direito de defesa; 

CONSIDERANDO que o a?cusado confessa o facto que lhe é 

attribuido, e, assim, está provada a falta grave arguida no preces-

so; 

Resolvem os membros da Primeira Camara do Conselho 

Nacional do Trabalho julgar procedente o in uerito, para o fim de 

autorizar o Banco a demittir o tunccionexio accusado. 

1937 

--~~~~~~~~~~~<n ~~tor 

Official em 

~~~ ... · rocurador Geral 

O. Qo--oL; cL ;A 9 Bt 

( c:2_o- R-..J9o+.J 
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18 et . bro 

1- 1. 496/37-7 /37 

r. 1 nt do nco o s11 

r1 ,. ro <ie r"'o 

r ns tto-vos , o <1 vldO;, ns, co 1 

uth n.1cad r1<1o 1 rl. 1r 

do ons 1 o cio 1 o -h~ lho, e es o <le 

· n o, no. . U o o roc sso on 

u.r1to tive 1. s ur· o o r s~ on 

o runcclon rio lei s nc s ;o do. os. cu do e 

f lt~ a 1tul n <lO rt. 93 do c. n~ 

4 , d de et mbro e 19 • 

tt nc1o f'! u 
,.. 
o 

(o·~ AL . o o ~ - ) 

Di r ct or G r l <1 • c r t r1 



JUrJT! ... Dl 

Junto oo pr se te · uto nest· 
' 

ut~ , ~ razõe de 

embargos ~presenta as por lei es Fr·nclsco os antes á re-

olução a r eira ca ra do con olho Nacional o, 

conbt~nte o ·ccor ~o de fls . 62 . 



E:x:mo. Snr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 

RECURSO /e?--~Y/ 
/fl / tJ ,Y 

% 
/~vt~ ~ 

Alcides J!rancisco dos Santos , nos autos de J;li'Ocesso 

734-37, em que consta o inquerito administrativo instaurado ~elo 

Bane do &asil contra o Su~licante , vem res~eitosamente RECORRER 

:para as Camaras Reunidas deste E . Conselho da resolução :proferi

da em dito :processo :pela 1~ Camara, (:publicada no D. o. de 20 de 

Agosto de 1937), em a qual julgou-se ~rocedente o 1nquerito, a~r!l!, 

sentando as seguintes razões: 

A base da decisão está em que , conf'orme consta do V .Acor, 

dão ora recorrido, o fato da haver· o SU~licante 

"emitido cheque contra aquele Estabelecimento , 

sem :possuir em sua conta corr·ente a necessa

ria :provisão de fUndos " 

constitue falta grave. 

Ora, a falta grave deve revestir-se de elementos caract~ 

risticos que constituam :por si só mataria :prevista no Codigo Pe

nal, seja capitulada como crime ~ro::priamente dito, ou como m~ra 

contravenção. 

Um fato que ::p01· si s6 constitua crime ou contravenção ~ 

turalmente revestirá as caracteristicas de falta grave, mas qual

quer á to :praticado que não constitua rra. teria criminal, af'im de 

ser considerado falta grave ha de fatalmente necessitar da prova 

de que houve dolo e má f~ :por ~arte do agente. 

Não ba neste :processo ~rova de que o ;pte. hé\ja ~ratica

do o áto que lhe é imputado, agindo com d6lo ou má fé , múito ao cof1 



traria as cirounstancias q_ue cercaram a emissão do cheq_ue em q_ueÉ! 

tão :provam que o Gu:pte. assim fez :premido :pelas necessidades 

da vida. 

Esta circunstancia, :por si s6 acoberta qualquer gravid.§. 

de na f'alta :praticada :pelo ;pte., :poi s não f'oi en.ganando o agio

ta de qua tinha fundos no Banco g_ue o Supte. conseguiu o dinheiro 

de g_ue :precisava; ao contrario, :para oo nseguir o dinbe iro de g_ue 

necessitava :para salvar sua es:posa e filhos de momentos aflitivos, 

o SU:pte. foi obrigado, :por irn:posição do Agiota, a entregar-lhe o 

cheque, embora soubesse de antemão que o ~te. não tinha 1\uldos 

em sua conta corrente, :pois se os tivesse não :pediria dinheiro em

prestado. 

Com suas razões apresentadas :para o julgamento da 1 ca

mara, o Su:pte. juntou uma certidão extraída de uns autos de :proceÉ! 

so crim, em que f'oi constatado - aliás repetindo juris:prudencia 

:pacif'ioa a res:pei to - g_ue o f'a to :puro e siiii.Ples da emissão de che

g_ues sem f'undo s, nas :precisas condições em que í'oi emitido pelo 

SUpte. o cheg_ue g_ue deu causa a este :processo, não constitue crime. 

Esta circunst~cia ~ releva~t~ssima para o julgamento 

deste :processo, porg_ue realmente as razões aduzidas :pelo emerito 

J~iz que prof'eriu a decisão, g_ue se trouxe :por certidão a estes 

autos, são de molde a convencer e a não Qeixar mais duvidas a res

:peito, f'azendo· desaparecer qualg_U3r conf'usão q_ue ainda se possa 

ter sobre o assunto. 

A falta grave g_ue f'oi atribuida ao SU:pte. fica assim re

duzida a uma sil@les f'alta, pois não agiu o mesmo com d6lo ou má f'é, 

nem o f'áto g_ue lhe é 1III.Putado constitue crime ou contravenção; não 

:podendo nessa conformidade, autorizar sua demissão do g_uadro de f'un

cionarios do Banco do Brasil. 

Reportando-se, data venia,ás razões antes aduzidas nestes 

autos, o pte. aguarda 
JUSI'IÇA • 

• -19 tti ~ 0.. f'j '1-
0~~ ' 



{ 

o 
~ 
(). 
<( 

~ 
ll 
o 

MINISTE::RIO CO TRABALHO, INDÚSTRIA E COME::RCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALH O 

·····-.. ····----~ .... , .... co.nt.or.man o. .... co ... a ... re.so.l.u<;.ã.Q .. J14 ... .P..r.l.ro.e.1.nL .. Cam.~.a 

············tiG-(700: 1-l:lG····NaG-10. ;b..... o. .... T,;r:: ho .... .c.on .tnn.t.e ...... o .... .ac.co.r.dã.o .... de. ...... . 

..... _ ..... ;t;.ls .• -62..,.. ci; -Franc.is.co..... o.s.... . t.o.s. .... Q.P..P.9.ê .... ~ . .J~ê.?.Jnª-.... 1 ........ ~.n.:: .. . 
............. tr..o.... o . ...praz.o. ... l.egal..,.... ...r.az.õ.e.s. .. J.Le .... e.mo.ar.go.s .... Q..~ .... r..l.~h .... f2.~.!L .................. .. 

................................... ne ... .ac.~ r.d.o. ... .c.om....a...pr.ax.e .... .s.~g1J.l. .. !L .. P.Q!?. .. J~§.~-ª: ....... g ... ª=!:~Jç_ª9 .. t... ... .. 

_ .......... p .o.po.nho..,. .. ..pr..el 1 rn1 na rmen.te .. ,. ... .s.eJ ..... C.PT1Q.~_ql9:Q ..... Y..~.ê.~ª-.. ·º--º-... P.!:~.ê..~.~-= .. . 

.............. t ..... pr..oc. so.... o ... nanc.o .... d.o.... .a 1Lt. ... n .:ta.... .e . .c.r..e.:t .... r.lQ..1 .... 1H~l..Q ... .P..r.ª-· 
__ ..... .gQ... ,e .... J..Q ... .dUl, ,.... !.1m... ... 

IL ...................................................................... . ...... r;!j. ... ..,.t ........ @..!:!Z~ .. ~...... ri.... . .:?.:: .............................................. .. 
z ~~ ............. ~q_-~f:. ..... ?.P..~ .. .L?.r..~:ç# .. ~~-~ ......................................... .. 

......................................................................................................................... f ......................... - ............................................. , ... - ............................. .. 

•onoooouooUOooooonooooooo•o•••••••••••••••••••••••ooouooo.oooooooeooo•OooO•n•o•••••••oonnn••••o•o•u••unou .. ouuon•••n•ooonoo••••••••••••••••••••••• .. n••••••••••••••u•••,.••ooooooeeeeunoooooooooooooooooooooo 

• 

................................................ ..,.. ......................... -......... _ ..................................................................................................................... " .......................................... _ 



M . T . I, C . - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

CN/SSBF Nov mhro 

1-1 8711/37-734/37 

Sr. Presidente do Banco do Brasil 

Rua Primeiro de Mar o 

Rio de Janeiro 

H ven~o Alei ,s Francisco dos santos emb r do 
... 

a <'ecis o profer !la pel 'Pr:1. rne1ra . mfira do Conse ho N -

c1 0na1 do Tra'ba o, nos autos do rocesso l .. eferente ao in

suerito administrativo co1tra o m smo 1ns . urado ~or ess~ 

Banco, communlco os se concedido, nest . ecret. .. ria, pe-

l o prazo de 10 dias, vista dos allud1dos embargos, R!im de 
AI 

que apr es nt is a.s r zoes ue entenderd s. 

N Attenciosas s ud G s 

(OS ALDO SOAR •S) 

Director c1a ~ecretar1 . 

7 
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Exmº Snr . Presidente e demais membros do Conselho Nacional do 
lho . 

//Y~;l 
,;!,! // ); ~~ 

-7_t; 
--r 

O BAl CO DO BR1SIL , respondendo aos embargos oferecidos por 
Alcides Francisco dos San.tos , ao acordão da la . Cé.mara desse Conse
lho, aue decidiu sobre o inquerito administrativo a que o ultimo res 
pende (proc . 1.831/37-734/37) , pede venia para dizer o seguinte: 

-Calcam-se os embargos em sediça questão , já tantas vezes 
ventilada e tantas vezes posta por terra , por sua inconsistencia . 

O R. confessou a falta grave que lhe foi imputada: -emitiu che
que sem fundos , utilizando-se de um talão que lhe não pertencia , e 
o fez para o fim de obter credito ficticiamente . 

Alega-se , porem , que , não se podendo enquadrar o ato faltoso no 
delito de estelionato , porque não houve artimanha para lesar o por
tador-beneficiaria do cheque , a falta deixou de ser grave , para s e 
tornar aprnas uma falta . 

Ora , o que se quer confundir , nesses embargos , é o delito com a 
falta grave . 

Mas , não é isso que nos indica o decreto 54 , de setembro , 1934. 
Muitos são os casos de falta grave que Be não enquadram no Codi

go Penal , como ha crimes que não constituem falta grave , tal qual j-a 
d mostramos em caso ant-erior , a esse Conselho . 

O embargante foi considerado incurso na letra a , art . 3º , do ci
tado decreto 54: - "qualquer ato de improbidade , que torne o emprega

/ ,do incompatível com o serviço do esta'Lelecimento". 
~ ~ ~ A utilização de um cheque de talão alheio , sem autorização do d_ 

o do talão , para fins de credito , já constitue por si só ato desho-
. ~ esto . E, quando esse credito seja fictício , forjado , i ' ventado , por 

o de instrumento destinado á circulação , que , assim , se torna 
, 

Q andestina , a deshonestidade e maior . 
Mas , si considerarmos que o Banco , por portaria especial , proi -

·u expressamente a pratica dos fu digo dos cheques sem fundos , de -
larando que a puniria com a demissão do empregado , seremos , então , 
orçados a concluir que o ato , sobre deshonesto , incompativel com a 

natureza do serviço bancaria , ainda se revestiu de desobediencia , de 
indisciplina , levada ao mais alto gráoi . 

J Os embargos , .por isso , devem ser regeitados e mantido o acordão, 
que decidiu_rm 

t~. '\"-"·~~ JUS TI Çf2_:.o tJ..~ 
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TABELLIÂO 

01egar1o marlanno 
SUBSTITUTO LEGAL 

Arlnur Cardoso de Oliveira 
RUA BUENOS A YRES, "40 

Teleph. 23-5218 

Rio de janeiro 

CERTIDÃO 
N.0 5.69 .•. ~ ...... . 

CERTIFICO que revendo o livro n.o .. .... 

n'elle a fl .e..t .. . .. .... e ....... r. . .':':':'.~~.':':':'.~~011Sta o Instrumento seguinte: 

-----------

LIVRO .63......... FLS . ..... 73 .... .. 

Procuração bastante IJUe faz .O.... .. . . ........................................................................................................... . 

SAIBAM os que este Publico Instrumento ele procuração bastante virem que, no Anuo de mil nove-

centos e trinta e .. .Cinc.o ..... , aos ....... t.r ................... dias do mez de ..... t.~.$L ... Pf..Q.~.::.::::::.:::~, nesta cidade do Rio 



, 
ço. . .. .n c . r .,.u ar .... do .... r. cur. o ... .1. ,.gç,,. ....... .t ..... 1.• 

....... .• Jut .. o .......... r.,. .. ...... . ig ... ,.d. . . .. ir .•. ... ~ ... cn.r. .... todo ....... or. ... . 
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con ced

1
c todos os poderes em Direito permittidos , pa ra que, em nome delle , Outorgante 

como se prese nte fosse para , em Juizo ou fóra dclle, requerer, allegar, defender to do o seu 

direito c Justiça em qu aesquer causas ou demand as, cíveis ou cr imes, movidas ou por mover, em 
qu e ell e Outorgan te fôr Autor ou Réo em um ou outro fôro; fa ze ndo citar, offereccr 

acções , libellos , excepções, embargos , suspeições e out ros qu aesquer art igos ; co ntradicta r, produzir, inquerir, 
reinquerir e contestar t es temunhas; dar de suspeito a qu em lh'o fôr ; co mpromissar-se ou jurar deciso ria e 
suppl etori amcnte por cll e Outorgante : fa ze r p res tar t ae s compro missos e dar taes Juramentos , a quem 
convier; assistir aos termos de inventa rios e partilhas , com as cita çõ ~ s para clles; assignar autos , requeri
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possuidor; juntar documentos e tornal-os a receber; variar de acções e intentar outras de novo, podendo su
bstabelecer em u:n ou mais procuradores e os substabelecidos em outros, ficando-lhe os mesmos poderes em 
seu vigor e revogai-os , querendo, seguindo suas ca rtas de oruens e a vis os par ticula res, qu" , sendo preciso, serão 
considerados como parte des ta. E que tudo quanto assim fiz er o seu procurador ou substabelecidos, pro

rnette hav er por valioso e firm e, reservando para sua pessoa toda nova citação. Assim o disse , do que 
dou fé, e me pedi es te Instrnmento que lhe sendo lido c á~ t es temuuhas e ach a nd o-o conforme, acceit e 
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IIIIISTERIO DO llliALHD, 
INDUSIRIA E COMMERCIO 

........ l.a.~ ....... Secqão 

CONSELHO NACIONAL DO 

Ag/JP ACCORDÃO 
Proc. 731+/37 

19 ...... ;g .... .. 

VISTOS E RELATADOS os autos d ate processo em 

que são part e: AJ.cides Francisco doe Santos, como embargante, 

e o BANCO DO BRASIL, como embargado.: 

Considerando que o funcionaria do Banco do Bra

sil 1 ALCIDES FRANCISCO DOS SANTOS, foi demitido desse eetabelec!, 

manto com autorieação deste Conselho (Acordão de 21+ d Maio de 

1937- fls~ 62) -da Primeira Camara), visto ter pr ticado falta 

grav capitulada na 1 tra ~ do art~ 93 do Decreto no 51+, de 12 

de Setembro d 1934; 
Qons1d!rando que a falta atribu1da ao r ferido 

. . 
funcionario, apurad devidamente em inquer1to administrativo,con 

sietiu na emissão d8 cheque contra aqu le Banco, sem possuir o 

emitente em sua conta corrente a neceesaria provisão de fundos; 

Conaa.d rando que com essa decisão, que foi Pll 

-blicada no Diario Oficial de 20 de Agosto do ano findo, na o se 

conforma o int rees do, p lo que opÕe recurso de embargos para 

ate Conselho Pleno, de conformidade com o § 4-Q do art. 4-g do 

Regulamento anexo ao D ereto 24~7g4, de 1934; 

Cona1d rgndo, Rreliminarm nt , que os embargos 
. . 

foram of recidos dentro do prazo legal (0 9Q do citado art; 4G), 

e stão devidamente contestados pelo Banco; 

Considergndo, dt meritis, que improcedem os ar

gumentos co~~tante~ d fls. 64, pois a f lta gr ve prRticada pelo 

acusado, ora· embargante, dolosamente, revela fr queza moral que 

se não adm1 te, maximé em funcionario bancaria; 

Qonsid randa que a improbidade de assinatura de 
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~ oh que eem fundo é sem exousa, mesmo que no caso se 

a inexiet nci de animo e de fim criminoso; 
, -Considerando que os fundamentos do acordao em. 

bargado continuam de pé, sendo pois de se d sprezar os embargos; 

Qonsideran~ , a inda, qu são r com nd veia e

n rgic a prov1d ncias ooibidor s dos agiotas nos meios adminis

trativos, industriais ou banoar1os, pois as Carteiras de Empres

timos das instituiçÕes de pr v1 denc1a são o socorro material pa

r a as eventualidades de privaçÕes dos trabalhadores; Isto posto: 

RESOLVEM oa membros do Conselho Nacional do Tra

balho, r unidos em sessão plena, oonh oer dos embargos, para des

pr za-los. 

Rio a. Jaeir , 13 de Jan 1ro de 193S 

Publicado no Diar1o Oficial m ~ dL 5/p~ c:LG/Y ,Jcf' 



AG/ • 

1-451/38-734/37 

Sr. resid nt do 

Ru Primeiro de 

Rio de J neiro 

• rço 

co do 

Tran mito-vo , pa o devidos !1ns, cop1 

autent1cad do ac6rd·o profe ido elo Conselho ac1ona1 do 

Trabalho em se são le d 13 d Janeiro do corr nte ano, 

nos auto do proa sso 
,.. 

~ue ao rt s: Alcides Fr cisco 

dos ntos, co o mb r nt , e~se nco, como embargado • 
.. 

,.. 
udaçoes 

) 
. ,.. 

D1r tor d sec~ o, no 1m edimento do 

Diretor Ger 1 



TERMO 1E JUNTJQA 

Junto aos presentes autos , 

nesta data, o recurso interposto por Al

cides Francisco dos santos para o sr . Mi-
,.. 

nistro do Trabalho da resoluçao do 

lho Pleno . 

Rio , 12 de Julho de 

Of .Adm. -classe "K''. • 
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Dlt8. c.n9 
VICENTE DE FARIA COELHO t/f (_ 

• 
ANTONIO MARINS PEIXOTO 

Advogado a 

RI O D E JAN EI RO 

Exmo. Sr. Minis do Tra alho, Industria e Comércio 

.k~tJr -: ~ 
1mc21~r ~ 

I } ' (i t l 

LCIDDES FRM~brsco DOS SANTO , por seu advogado 
procurador abaixo asJ inado, conforme a procuração que se 
encontra junto ao processo nº 734/37, do Conselho Nacional 

\
do Trabalho, vem recorrer a v. Ex . da decisão do referido 
Conselho tomada em conselho pleno, de vez que a citada de 
cisão não se coaduna com os pr!ncipios de direito, com a~ 
prova dos autos, e com o sentimento de hurn11nidade, pelo que 
requer a v . . Ex. se e determinar a avocaçªo do referido 
pr ocesso, afim de s·er r e fornada aquela decisao, depois de 
observada, as formalidades legais, inclusive a audiencia do 
Dr . Consultor Jurídico . 

AS razões do rccurso , são, data venia, as seguin-
tes : 

declarou: 
Um dos 11 consideranda" da decisáo, ora recorrida 

"Considerando,de meritis, que improcedem os argu 
mentos de fls. 64, pois a falta grave praticada pelo acusa= 
do, ora embargante, dolosamente, revela fraquesa moral que 
não se admite , maximá em funcionário bane rio." 

Mas , ao par da impropriedade dos conceitos , este 
trPcho da decisão revela quasi que uma monstruosidade de 
idéia. Isto porque, em primeiro lugar, o recorrente não a
giu dolosamente , como é facil verificar pela prova e pelãs 
razoes expendiaas nos autos ; em segundo lugar, porque não 

se pode considerar fraque 7 a moral o ato praticado por um ho 
mem, compelido pelas necessidades - más intensas entre as 
classes menos prmtegidas,- de dar subsistencia e garantir 
a saude e a vida de sua familia . 

Assim á que consta dos autos e est provado que 
o suplicante sentiu necessido.de a recorrer'à um "agiota" a
fim de obter dinheiro p~ ra ocorrer s deHpezas de alimenta
ção e cura de membros de sua familia . 

O "agiota" exigiu como sempre fizera, e como ain 
da continua a fazer, enquantb0o Estado não traçar uma nor-
ma de ação capaz de coibir a ganancia e a falta de senso mo
ral com ue agem esses exploradora.) do economia de simples 
serventu rios de bancos e mesmo do próprio Estado , que o re-

I 
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corrente além de algumas notas promissórias representativas 
de importãncias de seiscentos mil réis , majoradas com juros 
escorchantes de dez por cento ao mes, que lhe fosse dado em 
garanmia ao emprestimo um cheque sem fundos . 

o "agiota" sabia que o recorrente não possuiro:t'un 
dos no Banco . Isto não precisa se r provado, pois se os pos= 
suisse, não iria sujeitar-se a tomar dinheiro emprestado ,a 
juro deshumru10S e ainda SUbmeter-se á uma e~igência indigna, 
que for~ou o recorrente a uma transgressao de uma ordem. 

lsses fatos, ur. Ministro, são sobejamente conheY 
cidos, e é o próprio Banco, com a sua imensa autoridade que 
declarou: "constituir prática generalizada no Rio de Janeiro 
a emissão de cheques sem íundos" . (vide Diário Oficial de 
27-4-38, pgs . 7903) 

E porque essa prática generalizada? Simplesmente 
porque as almas deshumanas dos "agiotas" assim o exigiam pa
ra como que ter em suas mãos um "guante" ,. com que pudesse a
çoitar, na hora de fazer valer a sua ganancia a infeli ~idade 
do pobre servidor bane rio, acenando-lhe com uma arma que po 
deria ter o d:!stico: "Ou paga ou é demitido 11

• "':" 

Sr . Ministro , com estas considerações o recorren 
te vem dizer a v. Ex. que o seu ato não é doloso; não é_põr 
que quando emitiu o cheque a que se refere o processo, nao 
ludibriou quem quer que seja; não fez com que alguem pensas 
se ter o Suplicante fundos em sua conta corrente, pois o agio 
ta, que dolosamente exigiu a ~ssinatura do cheque, sabia de
sobra que o recorrente nao péhssuia fundos em conta corrente . 

Esta falta praticada pelo recorrente (falta grave 
segundo uma portaria) não revela , como diz a decisão a guo, 
fraqueza moral . Ela é antes o fruto de sofrimento por par 
te daquele que a praticou que sabendo transgredir ordens 
todavia foi obrigado a tai fazer, afim de cumprir a maxim~ 
lei divina - a Vida. 

'tUem nao comp eende que para salvar pm filho ou 
ente caro de sua familia de uma doença, ou para tira-lo 
das aflições da fome, não faça um pai ou um chefe os. maiores 
sacrif:!cios. 

Ainda, demonstrado como ficou , não haver fraqueza 
moral nesse ato do Suplicante, que a houvesse não é de se 
concluir com o rigorismo que concluiu a decisão de que tal 
fraqueza moral não se admite, maximé em fUncionário bru1cário . 

As neces oidades da vida não distinguem com o sero 
cidadão funcionário bancário ou ter outro qualqlàer emprego. 

Mesmo que assim o fosse, entretanto, - o que só se 
admite para argumentar - o recorrente é simples continuo que • 
sempre cumpriu os seus devere ·"' profissionais com lisura duran 
te mais de dez anos . -
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RIO DE JANEIRO 

Quanto ao segundo n considerandum". assim 

~considerando que a assinatura de cheque nem fun 
dos é sem excusa, mesmo gue no caso se alegue aJ; inexistan,.
cia de animo e do fim crlminoso" 

Menos feliz talvez do que o tópico anterior da 
decisão, é este agora j:iranscrito; 

Tudo na vida, isto é, todos os atos praticados 
na vida pelo homem, tem a sua razão de ser , sejam bons, se
jam máos. E se tem uma razão de ser, plausivel nos atos 
bons, ha de forçosamente correoponder uma excusa nos atos 
máus. 

Nos autos está perfeitamente explicado o motivo 
que determinou o ato classificado de grave. 

Esses motivos, Sr. Ministro, v. Ex. com o escla
recido espírito de justiça e humanidade, com que é dotado, 
irá concluir que ãustificam, que excusam a referida falta. 

Não é o ~o., de não ter havido animo e fim cri
minoso que possa constituir motivo de excusas; mas sim as 
causas que originaram a existencia do mesmo fato . 

o recorrente passará agora a examinar outra fase 
da questão, esta de carater jurídico. 

~ão se pode considerar falta grave , para os efei
to da lei (não da portariaJ mas da lei) a assinatura de che 
que sem fundoi quando não se reveste, como no caso presente7 
de cerater cr minoso. 

Todos sabem, a jurisprudencia dos Tribunais já 
estabeleceu , o próprio Conselho Nacional de 'l'rabalho, isso 
confessa em v rios de seus acordãos (v. o Diário Oficial ci
tado ) que a assinatura de um cheque mesmo que o emitente não 
tenha fundos em poder do sacado, quando não se reveste de ca 
rater doloso, isto é , quando o emitente não fez persuadir
ao povtador que pos uia fundos, ou quando o cheque não foi da 
do em pagamento, NAO E' CRiME. Ora, si não é crime, não é ~ 
possivel enquadrar esta pr t1ca em ad faltaG graves de que 
trata a lei. 

~ndo a portaria da Presidencia do Banco assim 
determinou, pareceao recorrente, e v. Ex., Sr. Ministro , i
rá verifica~ que houve um excesso de interpretação ao texto 
legal . 

'Ubi mex~ non distinguit, nec nos dis tinguere 
debemusn. 

Ora, a lei não distinguiu como falta grave para 
dar lugar á .lemissáo de um funcionário a emissão de um che
que sem fundos. 

• 
Se a lei não distinguiu, não é possivel a nós ou 

tros fazermos tal distinção , rnaximã l11L. sce.reda que foi po -
um sentido de interpretação de lei. E JP.'(O,T' qruenf0ioi feita; 



esta i nterpretação? ~or terceiros? Não. ~or uma parte 
interessada. Pelo empregador dos funcionários. 

~ão é jurídico, a não ser que estejam de per
nas para o ar as instituições jurídicas, modificar-se uma 
lei (no caso o Decreto 24.614, de 1934) por uma simples 
portaria, que nem siquer foi emanada do Poder Público tmes 
mo que o fosse não teri a esGa virt1 de l_ t anto mais se aten 
dermos que a modi f icação f eita pel ~ portaria do Banco do
Bras il, á guiza de dar interpretação ao texto, estabeleceu 
pena e qualificou crimes 1 onde a lei não quali f icava nem 
estabeleci • E' urn pr!nc~pio geral de direito, aliás man
tido e com bastante rigor, pelo art. I da eonsolidação das 
Leis ~enais,. que rrninguem poderá ser punido por fato' que 
não tenha sido anteriormente qualificado de crime, e nem 
com penas que não es tejam pr~viamente estabelecidas" · 

~A interpretação extensiva por analogia ou pari 
dade não ~ admissivel para qualificar crimes ou aplicar- -
lhes penas" . 

Ora, o Decreto referido não classificou como ~al
ta grave, conforme já foi salientado a emissão de cheques 
sem fundos, e, como consequencia não estipulou que esse fa

to - a emissão de cheques sem fundos - desse causa a demis-
ão do funcionário do estabelecimento bancário. Essa emis

são s6 se tornaria falta grave se revestisse de carater de
lituoso, isto ~' se ne sua essencia constituísse crime, o 
que não se verifica na hipótese, como sobejamente ficou pro 
vado, consoante a jurisprudencia dos tribunais e do própriõ 
Conselho Nacional de Trabalho. 

E' obvi~ pois ~gue uma simples portaria emanada 
da Pres idencia do Banco rrao tem força bastante para modi
ficar um decreto emanado do poder publico, e muito 1enos 
para i nt erpreta-lo, para qualificar crimes e aplicar penas. 

Confiado no alto espirito de v. Ex. o recorrente 
requer o pedido de in ci n feito, afim de oue, reformada a 
deci~ão recorrida., seja o suplicante reintegrado nas suas 
funço es. 

P. Deferimento 

) 



sr . irector 

o presente u.ocur nto prenae- se ao )rocesso 

no 11920/35, que se acha nesta ~ecção vinuo o Gabinete o 
1 

Sr . irec.;tor Geràl em 7 o corrente mez. 

io , 10 de Junho üe 1938 

~PUO'V ~$.&:=>A-
ore . Adm . Classe ''J" 

> 

Rec. em 30/6/938. 

I N F O R M A Ç Ã O -

v 

A Egr.g1a Primeira camara do conselho Nacional do 

Trabalho, apreciando o inqu~rito administrativo instaurado pe

lo Banco do Brasil contra o funcionario Alcides Francisco dos 

santos, ' em sessão de 24 de Maio do ano passado, resolveu jUl-
,., 

ga~lo procedente para autorizar a demissao do acusado, pelas 

razões consubstanciadas no acórdão de fls. 62. 
,.. 

com esse julgado nao se conformou o aludido acusa-

o que, nos t ermos do § 4~ o art. 4~ do R ulamento aprovado 

pelo Decreto n~24.784, de 1934, ofereceu ao mesmo, dentro do 

prazo leL~l, os embargos de fls . 64. 

Ditos embargos, entretanto, foram desprezados pe-
,.. 

lo conselho Nacional do Trabalho, em sessao plena de 13 de Ja-

neiro p.passado, conforme acórdão e fls. 73, puulicado no Diá

rio Oficial de 29 de Março ultimo. 
t 

Essa resolução, proferida em gráo de embargos, ~ 

de ultima e definitiva instancia, ~-Y! do disposto no§ 5~ uo 

art. 4~ do egulamento que acompanha o necreto n~ 24.784, cita-



·, 

do. 

'.; 
'·. 

\ 

' 

... 
Nao obstante, ALCIDES FRANCISCO DOS SANTOS , no 

requerimento óra apensado a· estes autos, encaminhado 'de or em 

I do sr. Ministro do Trabalho, Indüstria e com~rcio, pretende 
... recorrer da citada decisao do conselho pleno para s .Excia., 

oferecendo, para 1sso , os argumentos de fls. 76 e seguintes . 

mas decisÕes do conselho Pleno sómente caberá re

curso para o sr. Ministro do Trabalho, segundo os termos do 

mencionado Decreto, f!.OS 9eguintes casos: 

~) - ·quand~ a deliberação tiver sido 

adotada pelo voto de desempate; 

~) - quando, alegando violação da lei 

aplicavel ou modificação de ju

risprudencia at~ então observada, 
... 

que deverao ser citadas, o recor-

rente obtiver do sr . Ministro a 
N 

avocaçao do respectivo processo. 
N 

Pare.c~ que se nao póde enquadrar ao presente caso 
... 

nenhuma das hipótes~s acima previstas. 

contudo, ao sr. Ministro do Trabalho, Indústria e 

com~rcio cabe se pronunciar, em efinltlvo, sobre o assunto em 
N 

debate, motivo por que passo o presente processo às maos do ... 
Sr. Diretor desta Secção, propondo 

Procuradoria Geral. 

Retardado , por acumulo 
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... 
Em processo anterior , versando sôhre matéria identica -

isto é, a emissão , por parte de um empregado do Banco , de che

que sem fundos , para satisfazer uma exig~ncia de prestamista -

eu opinei no sentido de não constituir tal operação causa justa 

para a dispensa do empregado . E' que a emissão do cheque sem 

cobertura , não sÓ havia sido feita com o assentimento e a cien

cia do credor , e de combinação com êle , por êle mesmo proposto , 

como , por outro lado , nesta época o Banco aceitava tal expedien

te como licito , sendo mesmo uma praxe corrente . Assim sendo, 

não reconheci c·omo justa a dispensa por êste motivo . 

No cas o dêste recurso , o fato é o mesmo, é idêntico 

ao do recúrso , a que me reporto . Mas , já agora intervem uma 

causa nova. , que me parece dar fundamento legitimo ao Banco para 

a dispensa . E' que o Banco , diante dos abusos que se haviam ve 

rificado com a praxe tolerada - de emissão de cheques sem fun

dos por empregados seus - baixou nova portaria , proibindo ex

pressamente tal expediente . 

Ora , no caso do recurso anterior , a emissão do cheque 

fora feita antes da portaria proibitiva; no caso do presente 

recurso , a emissão do cheque foi feita depois da portaria . 

Ora , parece-me que , violando o· empregado uma ordem re 

gulamentar da administração do Banco, êle desobedeceu em mat ' e

ria que o Banco julgava de disciplina e moralidade interna , o 
~ 

regulamento da empresa , em Bue trabalhou . 

Nestas condiçÕes , praticou uma infração regulamentar e , 



fi 
2. 

assim, tornou lfc i ta a sua dispensa , já agora fundada não na na

tureza ilÍcita ou criminosa da emissão do cheque (pois que fÔra 

feita com o assentimento do credor); mas , no facto de uma deso

bediência a ordem ou deliberação dos seus superiores hierárqui-

cos . 

Opino , pois , para que seja reformado o acÓrdão , dando-

se provimento ao recurso . 

Rio , 31 .10 .1938 • 

• .. . 
~e C omunicaçõ~ 

JU 1 .- 193~ 1 
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Publicado no "DIA R lO OFFrct '41 

del:Lde C, - dcl931,.fi ~~g5 
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M . T . 1. C.-CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

1-1.694/39- Proc. 73'4/37 

MA/J 
4 de 8 t abro de 1939 

r. Alcides Fr . cisco doa S tos 

/c. ~o Dt·. Vicente de r ri Coelho 

Rua do Rosário no 69 

Oo n1co-voa, ordea o Sr. Pr s1dente, que 

o r. 1 1 tro do Tr b lho, I dÚ tr1 e Coaércio, aprec1~ 

do o r our o que i terpuzeatea ' reaoluq-o prof 1d elo 

Oo 1 o N c1onal do Tr b lho, ea e aio plena de 13 de Ja-

eiro de 1938, no processo referente o 1nquér1 o inia-

tr t1To contr voa 1nat r do pelo B 00 do Br il, exarou 

e a 19 de Julho últ1ao, o segui te de p o o: 

•• tenho o 
, w c. • 'r. ' oordao do -

teato1 o a eu ju1•Í coa tundaae-

tos•. 

At nc1o s -Ç06 

Oswaldo Soar 
DIRETOR GERAL DA S CRETARIA 

.. 



• ~ ~/Li] 

. \F~ - ~~-~]~~~ 
~~~-d..ci& ......... ~----·~·- ·· -~"'··-~-

·· --~-·····~~~-~á 

:.c:-' 1 

-~-- --- ··---·~·-····· ..:;_············· ;;; · ····-~··ti;; ··· . 
...... ......... ........................ ... :~;.d ..... ~ ........ ~. ·······~ Jt!!'!r. .. ~ 4".:z ~ ' ~ ... - ..... > ...... ......... , ....................................... ~ 

-...• :: _ :~ .•. ~~ •..•••••••. ~ .••• ~ .... -. :~-:;;;~ 

r. .... ~ ; 
... ......... ~~--t ............................................ ........... :········· ""··········...-········· ...................................................... ............ . 
............... .... ~ ................. Y.. ... ~ ........................................................................................................................................................................... ......... . 

.................................. .................... ·······{··············· .. ···················· ······································· ······· ........................................................................... . 

-: : :? i~; t -
~CZL.e.J (:;J ~ 

.................................. ....... ............. jj ~ ........ ./)-: ........................................................ ; ........................ f~~ ............. ~ ................... .......... : .. ~. 
~e . ~-

:······· ································································:•••:·············································21}!;~-Y,fi 



.... ·ção···er~:· .. ·· .. :: ...................................................................................... ~ .................................. . ·· ·.~·· ·.·~--· ~~~~ :.~~· 1:: ~-~~---- -······························· ············- - --
.. ··---············ ··-············-····· 

....................... .......... ........... ...................... 
······································· ·······················-

·························· 
....................... . .......................... . 

-················································································· ..................................... . 
................................................... ·····················································································-······· 

·· ···························································· ....... .... 

............. . ......... . -··························· ············ ................................ . 
··- ................................................................................. . 

......................................... .... 

.......... ··········· ............. .................... 

. ................. . 

. ................................................................. ............. .. . 

························· 

......... ....................................................... ······························ 

.............................. 

.......... . ......... . ..................... . ....... .. . 

............................... ... ........................................................... 

• •••••••••••••••• ••••oooo oooooooooouooooooOnOo•o•oooooooo•OoOooOo ........ u ...... ....... ................................. . .......... .. ....................................... .............. . .. 

....................................... 

................ .......................... 
············· .......... . ········-····· ....... . 1- - - - - -

...................................... ······································:· ........................... . ............................. . 
................. 

·········-··························· ·········---····· ····· .................... . 

··············· ·································· ································· ································· ----~~--- -- -- -

............ .. 

[.:::::: .......... :::.:.:::::::: .. ·· .... :·.·.· .. · ... •.· .. :·.· .... ·.· .. ·.·.· ... · . .-.:::::::::·:.:::.::::: .. :::::::::.:.-..... -......... : ... : .. :: ...•................................................ ·-······················································· 
I 


	Capa
	Petição Inicial
	Certidão
	Juntada de Documentos
	Juntada de Documentos
	Juntada de Documentos
	Procuração
	Despacho
	Certidão
	Juntada de Documentos
	Termo
	Despacho
	Certidão
	Ofício
	Certidão
	Juntada de Documentos
	Conclusão
	Certidão
	Certidão
	Relatório)
	Presta Informação
	Juntada de Documentos
	Certidão
	Presta Informação
	Parecer
	Capa
	Acórdão
	Juntada de Documentos
	Presta Informação
	Ofício
	Certidão
	Certidão
	Conclusão
	Capa
	Acórdão
	Juntada de Documentos
	Presta Informação
	Ofício



