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MINISTERIO DO TRAD Manáos,9 d 10 d 1 939 
- -- ,.,.. 

• 

S nhor Preeident • 

Ec e p r o, n et t , voe r 1 to o proc e-

OO!l tid p lo ex-funoion rio d 
gencia do B nco cional tn.tr . -

eo de inqu rito dllll.n1s r tivo procedido p r 
pur r f lt e.r ve I I 

rino , neet oi de , GERSON DE SOUSA PAIV • , , 
Dito processo e envi no por via er , sob 

r g1stro n . 6718 . 
Co el v do preço ~ /; 

SAUDE E TERNI D DE . 

Ao Sr . Presid nte do Con elho Nl c1on 1 do Tr b lho - R!O. ;.: 

r, 
Sl~esto E. P.Pinto ) I 

esp . E , 
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MINISTI!RIO DO TRADALIIO, IND ÚSTIUA E COMtRCIO 

:l...n l:N S:J? E'::t" O ~::t .A. ~Ec:tl:ONA L 

Manéos, lO de 
N .o 320 • 

Senhor Presidente . 

requerimento de Gerson de Sousa 

por intermédio de seu advogado llanuel Severiano Nunes , vos remeto a 

petição anexa, acompanha de QUATRO documentos , cujo assunto se prP.< 

de ao inquerito administrativo enviado por esta Inspetoria á essa / 

Conse1ho com o oficio n . 3lO, de onte datado . 
, . 

Os tatos desenrolados , constante 
o/.-

requerimento junto, t ôram passados durante a chet!a do inspeto~ ~ ~om 

berto Jacobina, que embarcou para essa capital no dia 19 do mês 
, 

vista do decr to n . 
, 

setembro de l9341 e, em consequencia de Gerson 

de dois anos de serviço efetivo no Banco Nacional Ultramarino , est a 

I nspetoria não podia, como não pÓde, tomar conhecimento da questão e 
.. , , 

apreço , pois , so isso coopete ao Conselho acional do Trab ho . 

ss1m, o inquerito pedido por 

de Sousa F ria, para ser feito por esta repartição , não po i a ser d 

rido . 

Com elevado apreço 

{ 

Sau e e Fra t ernida e 

( ~1~esto E. P. Pinto ) 
esp . Eyr . 



1 '1 • 

• 

' 

' l 



~liUiL SEVEilAIO ~ U ~i 
..Mie. 

ADVOC3AOO 
Dia OrdeM doe Advo;adoe do Ama1onu 

f S<.:RI1 U I< IO E RI!SIDCNC IA : 

1{. Mon enhor Coutinho o .O 340 
MANÂ08 - A14AZON48 - BRASIL 

~ 

Exmo Senhor Inspetor Re~ional do 1nister1o do Trabalho . 

:b +-f•. G-..--...:.L_~ ~.e~ 1L~ 
~ r;..J.~ . 4- /0 . J'". J 1. ~ Jif~ . 

Em 1 de Abril do corrente ano, Gerson de Souza Pai
va,brasileiro,maior,solteiro,bancario , em petlcão,reqJereu á es
sa Inspetoria a abertura de inquerito para apurar o ato do Ge
rente Armando Mesquita,do Banco Nacional Ultramarino , nesta ci
dade,que o dimitir~ violentamente , sumariamente,de escriturario 
do referido Banco , ato esse infringente ao Decreto n .54 de 12 de 
Setembro de 1934,visto 'ter o mesmo 4 anos e sete mezes de servi-

, N # 

ço . At~ entao,ncnhum procedimento legal havia tentado aquela ins 
tituicao bancaria . Igualmente , nao ha noticia ate o presente,de 
nenhuma providencia tomada por essa Inspetoria . Anteriormente , ás 
vesperas de Gerson de Souza Paiva formular a petiçao acima aludi 
da, g senhor Inspetor Regiohal,antecipando-se a qualquer inter pe
lacao ,divulgara pelos jornaes desta capital,com referencia aos 
lamentaveis fatos ocorridos no Banco Nªcional Ultramarino , nos di 
as 13 e 14 de Mar o findo , uma publi cacao , (Doc . n . l)extemporan~a , 
absurda, inopurtuna e que apenas demonstrava seu alheiamento as 
l .eis trabalhistas , (Doc .n .2 ), ou a sua parcialidade ostensiva . 

Nesse interim, resolve a Gerencia interina do ci
tado Banco , de ordem da Inspecão Geral do Banco Nacional Ultrama
rino , no Rio de Janeiro,abrir inquerito administrativo , ao qualcom 
pareceu o infra-assinago pelo Sindicato de Bancarios de Manaus , 
aduzindo,ali , as alegaçoes de defeza do bancario Gerson de Souza 
Paiva . Encerrado dito inquerito , quando se esperava que o mesmo 
fosse encaminhado _ex=..vi-_l._e_ge ao Conselho Naçional do Trabalho , 
para proferir o seu respeitavel veridictum, e dirigido a Gerson 
de Souza Paiva o oficio daquela Gerencia,datado de 4 do corren
te , acompanhado da ordem de servico n .5Q, da mesma data, e recebi 
dos hoje ,cientificando- o de sua dimissao emanada ~a Gerenc a, de 
ordem da Inspeçao Geral~nos quaes documentos se ve mais uma vez 
menosprezada a Legi§lacao Trabalhista Brasileira~alem de indis
far avel mist1f1caçao , quando afirma que a Inspecao Geral no Ri o 
Janeiro teve conhecimento do inquerito e este , ainda em poder da 
Gerencia, ordenava fosse o mesmo i nquerito enviado ao Conselh 
Naci onal do Trabalho , por intermedio des a Inspetoria Regional . 

"Encerrado o inquerito , sera o respectivo processo 
"encaminhado , dentro de 48 horas , em protocolo ou so 

'. "registro postal , AO CONSELHO N!I.C IONAL DO TRABALHO, 
"O QTTAL, NO PRASO MAXIMO DE 20 DIAS , CQNI'ADOS DA DA
"TA DO RECEBIMENTO, PROFERIRÁ A DECISA0. 11 (Art . 95 
§ 4° do Decreto n .54 de 12 de Setembro de 19~4 ) 

Como , pois , a nerenci a do Banco Nacional Ultramarino , 
em Manaus , embora de ordem da Inspe ao Geral , se antepoe ao Con
lho Nacional go Trabalho , arro~ando-se prerogativas que taes ? 
Nao r espeitara a jurisprudencia que firma ser o inquerito admi-
nistrativo apenas para apurar a falta grave , e sobre a qual jul-, 
gar a o Conselho Nacional do Trabalho ,unico para conhecer dos ca 



.l UE iVE U O 1!1 E) 
• ADVOGADO 

fSCRITWUO I! I:{ESIDENCIA: 

R. Monsenhor Coutinho n.U 840 
"'ANÁ08 - A"'AZONA •• BRASil. 

_f_ 
sos de estabilidades ? Quantas ~ez~s essa Gerencia pretende di
mitir Gerson de Souza Paiva ? Ja nao o dimitiu, no dia 14 de I 
Março ultimo,quando o compeliu com amea as de força a expulsa
lo do Banco,tendo desde a vespera ordenado tal medida sumaria 
ao Contador,como fazem certo os depoimentos do inquerito ? 

"O empregado coagido pelo gerente a deixar o empre
"go,equivale a ser demitido ,sem justa causa.", 

(Resposta do Snr.Ministro do Trabalho a uma 
consulta do Insp~tor Regional de S.Luiz do 

, Estado do Marannao.) 
, Agora,e Gerson de Souza Paiva demitido,no1amente, 
a vista do apuradQ no inquerito administrativo,por um ato de I 
fla rante uzurpacao as altas e especiaes faculdades,inherentes 
ao Conselho Nacional do Trabalho. 

_Em ace ao exposto,o suplicante requer,pelo Sindi
cato de Bancarios de Manaus , seja este encaminhado juntamente , 
com o inquerito administrat~vo em apreço,ao Egregio Conselho Na 
cional do Trab8;lho,como razoes de defeza qo bancario Gerson de 
Souza Paiva,produzida,em consequencia do ato inconsequente da 
Gerencia do Banco Nacional Ultramarino,que pela segunda vez o 
dimite,contra dispositivo e resso do Direito do Trabalho. 

Nestes termos 
pede deferimento. 

~~~ ..... ~-ó..._ 
~ ~ ~~-L-~ 
~. ~ ctL ~ ~~-s 1---' . 
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perarios em 
Construflção Civil e Cl asses 
· Annexas 
n l!dl?lll do Cl>lll LMII h l t'll 11r 81• 

11 ntc <·nnvltlo lncloll IlM n~~o~· 11 luH 
rl• llll' MYI'Idlcatn, Jlllrn n n><lll'lllhl(·a 
g r a l cxtraonllnttrlu n •·c•nllztll'-> 
1u, dia L~ tlu ot·rl~Utl~, Mahhndu, 
t·m no~ n • 11(1 (l rua ,\ l111 lllu Dtn~. 
n. JGII, á!< l •S,:lll ) ullo ~ toluta ho-
1'1\H I\ (i 111 dt> tl'lllll.l' lliOM oh> ft. HU IIIJ)(o 
110 grnnd llllllUI'i ltn ·la l l<ll'll. o ~hn-

' tl(t'ttln. 
m- O utro.slm, cOII\'ll l O lo1l u> 1 ·om-
m· pnuhl'lros <tu • alndn n:l<o <''L''" 1 -

gl lratlo~ m nos80 11 \l'o d 1·,. 1 ~
l t •J, :1 I I'H Z!1f' (ll)1 ~111Hot t'l\. l' h Ir fi,.. Jll'h
fJHIII Ilntt(•R ou llW~II1<l U la l t O nC im 
do o· m 1 t!!Cll \!lldtW d n •urdo 

do Danco l 1•lam com as le is syndlcuc:~, llli\ , ).lOCO 

ÍociedJde Port 
fic t:nte do Ar 

AVJ,' 
t h .. ~ou rnrla d 

fUJIOCl t~n l 6. r ua M ll 
n . l fV.I, und , <l lttr ltu 
di H J.)O ~ICilo lltJ!! ~r~. 
In t<• r 8~1td OtL 

~anll.•, l ii d rcv '' .rv 
U cm·l\1 

I ACTOS FUNEBRES 

UJ:. Vlol!.'IA~ 'l N l'l! V 
A <'<Jiunlt~ J)Urah yhllllll do 

,, 11nán~ ''"'"' ldu uH umlgus c 
1 l111 ll'tltl r·eH llo l)H. V hlN N-

10 N J~ J V , l'lgur <l o v:mn
' 1· Jlt'lljU'I)I o IHL v ltlu. l)O illi

•SOcl: 1 t i • l':t l'tth )· lm, J)O.I't\ llHI!IH· 
tii'I'Jll ,1 1111hSll 11 :!0" lll!l, COlll li" 
b • a- lll . < 1 11~. t m Hnffrrlgln !la a Imo. 
1l o I! lu. tr • morto, • orá <'d •hrad(l. n o 
)Wuxlm· <11:~ ' 17 do ·m-r nt, pelas 
7 hora , na IA"r J ! atriz , unt J. 
)Jl\n(IO , 111!1 ·IJlH'lllOII :\ I O!Ht> 
quo wnr~t· r m 'llMU aclo d 
p lt><lad c hrielll.. 

Missa-convite 
:liAN 1•: 1, 111•: ALM!!'lDA 

U A !t ' I A 

11. g rtl l nJ'H, l l'ln no~. f llho1:1 , 
~I<•H u ·u11lllulo H llo UH . .\1A
'uEL. UI, Al.~ l lcJI ( iA l t
' 1 A, ag ratl~n· 111 lll'u (un(ltl
" 11\t' H· li 11!111. tlth>><, n. tndiJ8 

lllllll I;' ·~l J ol L>il!dttd 
, .·l' dl "IUl.l Hlll W: Ollll)illlhar O 

t 'X lillt'll> a\ Ullii>Ul llll>rl\tla 
lthm "~ amlgt> , par ntcs e 
dun•. 1111 III(·~IIIU \)H I a 1\ lllll<-
7• dia I\ IH' " t'l•lt h•·a•·l\, 11 r 
t·rno t"t v u~o~u, ntt uu~trlv. de 

oltt 'nii<'CII:• o, 1'111 7 o m la 
do •.l>ro. Imo tll L 21 do or-

S ntonio Louronço1 ~-

P~pels çarbonos 
tas par a q ual 
""" 1quina d e esc re 

' ITAHl 

d'OLIV E I 
& IRMAO 

Huu. G. lo r ira, 27 

w Collcgio b~tssta Amazo 
qut• durunl t• o tmno pnl 
fun ccionou na run .lnsé 
n n.guú, m ud ou1-st• dcss 
p a ri\ o pn•d i o n .: 4G5 ~~~ 
d oo; J\ nd•·a da ', on•:P coJl 
co m u · suas nudtts rc~ula.t 
1c, ~,ob a d ir cçüo du J11 
~~o •· a nol' lllHi i sla J) . I"~ 
P er •il'rt de Hcz '>•lclc· . 

Jl~ l'(l'!'i O, dHS 8 :h; 11 C 

14 ús Jli h or~ts. 

Mercea ia Santa 
- DE -

J. Car oso 

Casa especialista em 
de p l'im eira f! ualitl ado . 

I teu<iom- se euconunendas 

I 
ent re!Ja em domicilio . -
ctr.s frigori fi cas e geuero 
m en t.i • os eJn geral. - l 

: sem com.pet c.ncia. - Im 
ção d 'r o.: ta. 

RUA MARQUEZ DE S 
CRUZ, N ." 7 P.l1one 

LlV&AilA COLtOlAL ~~ v~~!d! 
Rua Hemiquc M:trhns. l i 

Freta-se uma lancha a 
batel!o de cem ton: 

tabel cido a rua Frei José dos 
Inno. ·ntes, n ." 5, (antiga rua da 
~nde cudencia) , nes ta cidade, ' 
de e· fallar com este cava-~ 
lheir ou eu r epre entanto, a- _ 
fim e tratar de seus proprios ~nformaço es com Ezagll 
int&I sses. 1 mao & Cia . Ltda. - Rua 

Ma \á os, i4 de março de i 939. lherme Moreira, 206. 

MASCARA 
que1 tinha sido atrahido pe- c-hiam 1 Tu do e d!l r J) #31' l 

lo andidos, em cujo po-der es- quellcs b:mdidoe Vamo 
tava des.graçadamcut . \Mal ti· ncs a caminho, Dol u1. qJ ; 
nha audsdo uns passos, topo u aflij a. Encoutrarcm,Js • 'li 
com os botões espalhados no e oo aq uell .s cann\h íl o m 
chã~ . Baixou-se, intrig ll!do , não taram ... juro-lhe c; ' l •t uã 
acb · tdo natl.Ll'al semelhante a- .) quer ia. eeta1 na pab. 
che t o JHl•quella ru o. de serta. j' T 1m aro m. vel n ,o eu te, 

D ' ores, quo voltua a esquina, rur. for a, tl ir it·OH ::,o r on 1 
n~cr ·c.lle momento , correu, intri- td d . Quando i' m a · 
qad ' .. r a o seu Pmigo, vendo-o ao iim d~ rua, i '\d~;•vh ~ 
ab to 1. í1. con templa.ção dos bo· c•u tr o lt~ d por · ·.i·;~imu 
tõe espalb a do : rPs de r bricr., d somboca 

São de •Miguoli to estes bo- ou.tro extr m o o '\U~r.uHlV 
tõe• Roconh ·o- I Dei-lhos a oe sog ui po1 onl 1•1 do 1l 
st u oedido, pwo. jogar qualquer Cnde c· malfeitorc3 c:>n 
jog de creança que me dos- pequ eno rapt do 
c ~c.•eu l .' ao dellul 11)1 - s de A1n1i nb e n 

:Vin • então r {J e:ti u Mão! G .or ue .1\ nwbav~m sem ] 
de ;.unJulto - d,eb.J I: Cl.i, eviden p ·s~dam nte . O ~ utn 
~em~mte, pela viole1101a I Ralltal- ; g~nrliando u.ma clis ~ nuia 
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C O DIOO So 

f'!:TERSON'S, BENTLEY'S, 
Bf!OOMHALL, MASCOTTE, 

RIEL lO, LIEBER o A BC oon. 
GUEOES. 

F\NCO Nl\CIONF\L UL TRl\Ml\ INO 

Ref. GERt;NClA 

SOCIEDADE ANONIMA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

M naus, 4 de alo de 1939 

271, Ru Marechal Deodoro 
CAIXA POSTAL, 67-A 

M A N A U S 

111 o. Snr. GERSON DE SOU p IV. 
Nesta Cidade 

Cumprindo lnstrucções da lnspecção Geral deste , -Banco, no Rio de Janeiro, passamo as suas m os copia da 
Ordem de Serviço n.50, de 4 do corremte mez, pela qual ficou 
v. Sa. exonerado do cargo que exercia, vfs.to ter incidido 
em falta grave, devidamente apurada e lnquerlto administra-
tivo, de que teve sclencl , cujo autos foram enviado o 
Con el Nacion 1 do a~alho, por nt d o da lns ectoria 
Rt ional do inlster lo do frabalh , l é:fu i · rclo • 

• 



-;_\~\OBIL ULt11~ 
~\\ . :t,.,h 

~~' SiDI! EM LISBOA ~ 
AG ENCIA DE MANÁOS 
----,I~ 

S E R V 1 Ç O Ni 50 

Estando comcluldo o lnqu~rito admln!rtratlvo proc~dldo 
ne te B nco, em cumprimento de ordens da Inspecç o G~ral no 
Rio de Janeiro, para a urar falta rave commetid~ elo fun
cionario Gerson de Sousa Paiva, consistente em ter attenta 
cto contra a vida do erente Sr. Armando esquita~ no dia 14 
de Mar~o do corrente anno, dentro do gabinete da Gerencia, 
da qual resultaram offen as phys!ca na pessoa d mesm ,qu 
o obrl aram a ser intern d no hosplt 1 da Sociedade Por u
gue a Beneficente, gravemente ferido a tiro de pistola, e 
tendo em vista que resultou do dito lnquer!to a prova com
pleta dâ a gressão, que o pro rio a r ssor confessou e con
firmou depondo per nte a utoridade pollcl 1 e perante a om
ml s~o ~ue proc~deu ao referido inquertto admini tratlvo; 

... o Bk~CO N GIONAL ULT RINO 

por lntermedio de ua Gerencia interina em Manaos, confl da 
o ab · ixo asslgn dos Joaquim Amerlco Pacheco e Eduardo u

gu to Fernand~s de· Mattos, · se 1lndo 1nstruç3e da In peçio 
Ger l, eso v ~~ i ti r erso Sousa Paiva, de a cardo com 
o di posto no Decreto n 54, de 1~ de S embro de 1934, Re
gulumento dos Bane rios, art. 89 comblnado com o rt. 93 le
tras e, ultima part~, - offensas phy icas pratlc das em 
serviÇo contra p ssoa dó G ient~, at cado de sur resa e pe
la cost , ~elo que nenhuma indemnlzação c be ao ex-funcio
nar lo, 4ue jo .recebeu eu vencimentos da pr irne 1 r a qu in zen 
de Março findo, conforme ~eclbo neste Banco, e s feria e -
tão eM dia, tendo sido osadas até 8 de Setembro d 1938. 

' I 



ESTADO DO AMAZONAS 
CIDADE DE MANÁOS 

Traslado 
------------------

Livro N. 0 
• l.Oti ... 

Fls. .. ... . 9.7 .. 

Francisco Nogueira de Sousa 
BACHAREL EM DIREITO 

4.o TabeiiAo 

~ocutação ........ ·:: 'J'ue ·az o ÚNDJC TO. DO BAN ARIO 

DE M 1US ao Doutor MANOEL SSV.ERIAN NUN • 

A I B A M quantos este publico instrumento dt procurarão bastante virem que ao V l tO • 

• .. ~m ... ! . ~ ••. dias do mês de •. • l'Ç O~ ••• do ano de mil novecmtos e trinta nesta 

cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, Republica dos E fados Unidos do Brasil, perante mim, . 
Tabelião, comparece ~ como otdorgant" o SIN c~i u DOS BA C h IOS DE MANAUS, 

com s~d~ nesta cidad~, rrpr~s~nt do na possô d~ s~u Pr~sidcn~ 

te K RDEC DOS S TOS C STRO, 

~ .. 
conhecido ... como o proprio pela duas testemunha abaixo nomeadas e a sinadas, de cuja identidade 

e capacidade dou fé, e perante elas di se que, por este publico instrumento, nômeava e 

constituia · eu bastante procurador ncat cid ... d.o, O Doutor ANO~L SEVt::RI 

NO · U ES, brasilriro, maior, c do, advog do, r.csid.rntr cs-

t cidadr, rspccio.J..m(lntc para drfrnd~r .. todos .. os direitos ct. .in:-

trrcssc do ru ssoc~ do G Sü 

eo ~uo o f ça mi tór pcra4to o 
1 r b ~o o~ J~nto uo lnlSLCl~ 

E SOUS P IVA em qu lqurr c 

opurt~monto do ini teria do 

do uuulno, c m uso dos ·// 

mo~o ..... r.ccu.r. o .. n c r1o , prtLtlcúr o á o rrc1 os, pro-; 

pr1o~ o c.onvoniontce, .. .e inar . ro.qurrimcntos o . potíçÕos o .. mais; 

p po1 · prrc1sos, acuao u r do pod~rc nesta . imprrs os . quo 

os ad6t c r tific 



Requerer, alegar, defender todo o seu direito e justiça e quaesquer causas ou demandas crimes ou cíveis, movidas ou por mover; 
em que elle outorgante fõr autor ou réo, em um ou outro fôro, fazendo citar, oferecer açtles, libelos, xceções, embargos, suspei· 
ções e outros quaesquer artigos, contraditar, produzir, inquerir, rcinquerir e contestar testemunhas, dar de suspeito a quem lh'o 
fôr; assinar compromissos, ou jurar supletoriamente por elle outorgante; fazer prestar compromissos e dar tal juramento a 
quem convier; assistir aos termos de Inventados c partilhas, com as citações para ellcs; assinar outros requerimentos, protestos, 
contra-protestos e termos, ainda os de confissão. negação, louvação c desi~tcncía; apelar, agravar ou embargar qu·alquer sen· 
tença, ou despacho e seguir esses recursos até maior alçada; fazer extrair sentenças, requerer a ex cução delas e cque tros, 
assistir a quaesquer átos judiciarlos; pedir precatarias, tomar posse; vir com embargos de tt-rceiro senhor e possuidor; juntar 
documentos e tornai-os a receber; variar de ações e intentar outras de novo; podendo substabelecer em um ou mais procura
dare e os substabelecidos em outros, ficando os mesmos pod res em vigõr, c revoga-los, segundo uas cartas de ordens e avisos 
particulares que, sendo preciso, serão considerados como parte desta. - E tudo quanto assim fizer .......... o ......... eu .. procura· 
dor . ..ou estabelecido .. promettc ... haver por valioso e firme, res rvada, para sua pessõa, toda nova citação. Assim o 
di se .. do que dou fé, sendo testemunhas presentes: 

lO .B rrc1ro.s c .Ed.lllO 1br1ro do a rias, 

moradores , • • .. , , ., ncstu c1.d de .• - . -. , que e~<te instrumento ouviram lêr e assignaram com 

o .. auto .sant .. do.u .f6 . . E.u., ... Milto. og:ucir.a . .M ;rqur~, .E. c .. c~. fí .:toJ 

Juramentada, . c cr ·vl. E cu., ranc1.sco r og 0~1· do Sous , .T -
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Exmoa. Sra. Presidente e mais Membros de Egregio Conselho 

Nacional do Trabalho . 

O Banco Nacional Ultramarino, Agencia de Manaos, pelos 

seus Gerentes interinos, vêm apresentar a esse Collendo Con

selho os autos do inquerito administrativo procedido contra 

o sr. Gerson de Souza Paiva, para comprovar a tentativa de 

homicidio que pratico·u contra o ar . Armando Me aqui ta, no e

xerci cio da Gerancia, dentro do seu gabinete de trabalho, no 

dia 14 de Março deste anno, por motivos de se~ço do Banco, 

e como o delicto ficou plenamente provado, até pela confia

sã.o do accusado, tanto na Policia como perante a Oommisaão 

de Inqueri to , o Supplicante requer a esse Egregio Conselho 

a confirmação de seu acto demittindo o referido funcciona

rio, sem nenhuma indemnização, visto ter incorrido em fal

ta grave nos termos do art . 93 do Decreto n . 54, de 12 de Se

tembro de 1934, já est ando pagos os vencimentos da primeira 

quinzena de março e tendo gosado as ferias regulamentares de 

19 de Agosto a 8 de Setembro de 1938. 

O Supplicante agiu de conformidade com o disposto no 

art . 89 do mencionado Decreto n.54, tendo o inquerito cum

prido os requisitos do art . 95 . 

Ne stes termos, 
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lN U• IT ADMINIST TIV mandado instaurar pelo BANCO NACIONAL 
ULTRAMARINO, contra o funccionario G RSON SOUZA PAIVA, para os 
effeitos do titulo VI do Decreto ng 54, de 12 de Setembro de I 
1934. 

TERMO DE ABER'rURA 

Ao primeiro dia do mez de Abril do anno de mil novecentos 
e trinta e nove, nesta cidade de Manáos, capital do Estado doAm~ 
zonas, no edificio onde funcciona a Agencia do Banco Nacional Ul
tramarino, Sociedade Anonyma, tendo Sede em Lisbôa, Republica de 
Portugal, presente ao gabinete da gerencia o senhor doutor Manuel 
da Rocha ~arros, convidado para presidir o inquerito administrati 

·vo que a IN PECÇÃ G~HAL D B NC NACIONAL ULTRAMARINO, no Rio de 
Janeiro, mandou instaurar contra o funccionario da Agenci de Ma
náos, GERSON S UZA PAIVA, da parte dos gerentes interinos JO UIM 
AM IC PACHEC e DUARDO AUGUSTO FERNAND~S D 1 MATTOS, recebeu o 
senhor do~tor M nuel da Rocha Barros as necessarias instrucções e 
asstmiu o cargo para o qual fora convidado e acdeitou declarar, I 
digo, convidado que declarou acceitar, conforme a correspondencia 
trocada entre o mesmo doutor eo Banco, pelo que foi declarado pe
los referidos gerentes interinos instaurado o alludido inquerito, 
afim de serem apurados os factos de insubQordinação praticados p~ 
lo funccionario Gerson Souza Paiva const nte da hora de serviço I 
ng 48, de 3 de Março findo, pelo que foi lavrado este termo, que 
vai asm gnado pelos gerentes interinos, pelo doutor Manuel da Ro
cha Barros, e por mim, Arthur de bastos Re ello, funccionario de
signado para serv· de ~sqrivão, que o escrevi. ~ ~ ~ 
n~ tf ~ /1 ' 

l 



Ao primeiro dia do mez de b1il do anno de mil novecentos e 
trinta e nove, tendo sido instaurado o presente inqueritb administra
tivo contra Gerson Souza .Paiva, e havenio sido o funccionario Arthur 
[e Bastos Rebello, para servir como Escrivão, pelo senhor doutor .Pre
sidente Manuel da Rocha Barros, foi conferido o competente compromis
so ao serventuaaio retro mencionado, em virtude do qual faz solemne I 
promessa de uem e fielmente desempenhar as funcções que lhe sao conf! 
adas, exercendo com zelo e actividade, sem dolo nem malicia. Ve como 
assim o disse e prometteu, foi lavrado este termo que assigna com o I 
Presidente. 1$u, ~ c:~-4- r:a - ~~ 

Ao prime ir o dia do me z de Abril do anno de mil novecentos e 
trinta e nove, nesta cidade de Manáos, capital do •stado do Amazonas,/ 
no gabinete da gerencia do Banco Nacional Ultramarino, onde se proces
sa o presente inquerito administrativo, autuo as seguintes peças que I 
me foram entregues pelo senhor doutor ~residente , a saber: copia authen 
tica da ordem de serviço sob ng 48 de 30 de Março deste anno, baixada I 
pelos gerentes interinos JCE1-quim Anerico Pacheco e 1$duardo ugusto er 
nandes de Mattos e certidão \dada pela Chefatura de ~olicia desta Capi
tal, contendo o depoimento do senhor gerente Armando Mesquita , prestada 
perante o Commisar1o João Martins de Souza, a 27 de arço do corrente I 
anno, pe:ças estas que se seguem; do que para constar l avro este termo. 
Eu, ~~f'1~ ~-- ~ - · 

. '---



C O P I A 
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ORDEM DE SERVIÇO Ng 48 

A Gerenoia interina da Agencia do Banco Nacional 

Ultramarino, em Manáoa, cumprindo instrucções da Inspecção Geral 

do Banco, no Rio de Janeiro, em radio sob ng 4210, de 29 deste I 
mez, tendo em vista a tentativa de homicidio praticada pelo 111 
funccionario Gerson de Souza Paiva contra o Gerente Sr. Armando 

Mesquita, dentro do gabinete da Gerencia, no dia 14 do mez de I 
Março findante, antes de ser aberto o expediente da Agencia, 1/ 
d termina effectivar a suspensão daquelle funocionario a contar 

do referido dia 14 do fluente pela manhã, com perda de vencimen

tos, até a conclusão do inquerito administrativo que havia sido 
T ~ 

--- (I 
ordenado pelo Sr. Armando Mesquita momentos anta o ~ttentado,/ {' 

dando-se scienoia dessa medida a' Inspectoria Regional do Tra-~ 

balho. 

outrosim, determina que seja aberto o respectivo 

inquerito, convidando-se para presidil-o o Sr. Dr. Manoel da Ro

cha Barros, visto se achar impedido o Sr. Dr. Armando Madeira, I 
advogado do Banco, e que é uma das testemunhas de vista do atte~ 

tado contra a vida do Gerente, com quem conferenciava na occasi-
... 
ao. 

O convite ao Sr. Dr. Manoel da Rocha Barros á / 

permittido pelo § 2g do art. 94 do Decreto ng 54, de 12 de Sete! 

bro de 1934. 

O inquerito terá por fim comprovar falta grave,/ 

commettida pelo dito funocionario Gerson de Souza Paiva, nos f 

termos da alinea e do artigo 93 desse Decreto, combinado com I 

offensas physicas, capituladas na alinea ~ do mesmo artigo, as 

quaes culminaram contra a pessoa do Gerente Armando Mesquita, / 

contra quem Gerson de Souza Paiva desfechou diversos tiros de I 
revolver, atacando-o pelas costas, dentro do gabinete da Geren-

cia, estando o Gerente no seu posto de trabalho; como oonsequen

oia o Sr. Mesquita teve de ser conduzido immediatamente para o 1 

Hospital da Sociedade Portugueza Beneficente, onde foi submetti-
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submettido a urgente inte~enção cirurgica, em consequencia da I 
gravidade doa ferimentos recebidos. 

Ha outros actoa de offenaaa physicas praticados I 
por Gerson de Souza Paiva contra funccionarioa do Banco a saber : 

Jacyntho Henriques Corrêa foi aggredido anteriormente no Café Ul

tramarino, por motivos de serviço do Banco, e Edmundo Pacheco, 

dentro do proprio Banco, foi aggredido, tendo-lhe Gerson Paiva I 

ati-rado com um "buvard". 

Quanto a actos de indisciplina e mau desempenho I 
das funcçõea a cargo de Ge-rson de Souza Paiva, estando todos re

latados no depoimento do Sr. Armando Mesquita, prestado a 27 do I 
corrente mez á Policia, no inquerito que ora se processa perante 

o Commissario Martins e Souza, deverá uma certidão desse depoime~ 

to ser apresentada ao Presidente do Inquerito, para servir de ba

se ao mesmo, constituindo com a presente Ordem de Se-rviço, a I 

accusação a que se refere a alinea a - do artigo 95 do mencionado 

Decreto ng 54, de 12 de Setembro de 1934. 

Extraia-se copia da presente Ordem de Serviço pa

ra ser enviada, caso acceite o convite, ao Sr. D-r. Manoel da Ro

cha Bar-ros, a cuja disposição fica o empregado Sr. Arthur de Bas

tos Rebello, para servir de escrivão do inquerito, que será pro-

cessado dentro do estabelecimento da Agencia, em dias e horas que 

o Presidente designar. 

Manáos, 30 de Março de 1939 

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO 
Agencia de Manáos 

(a) Eduardo A. F. de Mattos (a) Joaquim A. Pacheco. 

Seguem-se as assinaturas doa funccionarios em exercioio: 

Ruy José Vaz Solheiro 

Mathuaio Moura 

Antonio Jos~ Pires 

Manoel Augusto Pinto 

Moysés Abreu Vieira 

Joaquim Figueiredo 

Antonio Ribeiro da Silva 



Arthur Alves da Costa 

Celia Chaves Belfort 

Josá Figueiredo Filho 

J 8 oyntho Henriques Corrêa 

Sebastião E. Neves Guerreiro 

Emiliano Marinho Filho 

Aguinaldo Aroher Pinto 

Americo Britto Quadros 

Gentil Hernandez Araujo 

Alberto de Lemos Faloone 

Daniel dos Santos Ferreir 

Raul Monteiro da Costa 

Arthur de Bastos Rebello 

Leão Pacifico Ezagui 

José Ignacio Teixeira 

Clodoaldo Araujo Pereira 

Wladimir Montezuma de Oliveira 

Louis Goldstein costa 

Halley Marques 

Antonio Gonçalves da Encarnação Filho 

Alfredo Marques 

Eldomir Braga de Souza 

Heitor da Rocha Liberal 

Elisiario de Andrade Lima 

José Balbi 

Leonidas Carneiro Leão 

Fernando Carneiro Folhadella 

Armando Teixeira 

Waldemar Andrade 

Gilberto Guilherme de Mello 

Luiz Silva Gaspar 

Esmeraldo Alves da Silva 

Antonio Monteiro Cortez 

Jatyr Marinho de Carvalho 

Waldemar Marques 

ESTA'CONFORME O ORIGINAL, constante do livro de Ordens de Servi-



ia. 

Maná.oa, 

I 
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EXMO. SNR. DR. CHEFE DE POLICIA DO ESTADO DO AMAZONAS 

ARMANDO MESQUITA, ge~ente da Agencia do Banco 

Nacional Ult~ama~ino, nesta cidade, p~~a defeza de di~eito 

no inque~ito administ~ativo que a Inspecção Ge~al do Banco no 

Rio de Janei~o, mandou ab~i~ em consequencia dos factos occo~ 

~idos nesta Agencia, de que e'accusado Ge~son de Souza Paiva, 

p~eoisa que lhe seja dada com u~ enc·a ce~tidão ve~bo ad ve~

~ do depoimento que o supplioante prestou no inque~ito po

licial, devido a tentativa de homicídio que foi victima a 14 

do co~rente, depoimento que foi tomado pelo Commisaario Sn~. 

Martins de Souza. 

Nestes termos, 

~-
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OSWALDO DIAS SOBRAL, ESCRIVlO 

DA DELEGACIA AUX:ILI.1R DE. POLI

OIA DA CAPITAL, POR NOMEAÇlO/ 
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CERTIFICA, a requerimento de ARMANDO MESQUITA, 

gerente da Agencia do Banco Nacional Ultramarino, nesta Cidade,/ 

e em cumpr~ento ao despacho retro do Exce1ent1ssimo Doutor Che

fe de Po1icia, que o auto de declarações consta do seguinte têor:-

"Auto de declarações que faz ARMANDO MESQUITA:- Aos vinte e sete 

dias do mez de Março do ano de mil novecentos e trinta e nove~ / 

em Manaus, no Amazonas no Hospital da Sociedade Beneficente // 

Portugueza, onde foi vindo o Comisaario Jo~o Martins de Souza, / 

comigo Eacriv!o abaixo assinado, presente ARMANDO MESQUITA, por

tugue~, dizendo ter quarenta e um anos de idade, casado, bancaria, 

sabendo l~r e escrever, residente á rua Treze de Maio, numero // 

cento e vinte e seis, sendo inquerido, declarou:- qUE, o depoen

te ha cerca de quatro anos ou pouco mais, sendo gerente do Banco 

Nacional U1tramarino, admitiu ao se'rviço do mesmo Banco a pedido 

do Doutor Geraino Tavares de Me1lo, a Gerson de Souza Paiva com/ 

o ordenado inicial de duzentos mil réis; QUE, nos primeiros anos 

Gerson procurou cumprir as suas obrigações, motivo teve diversos 

aumentos de ordenado até atingi r o atual de quinhentos mil réis; 

QUE~ tendo sido transferido para a Contabilidade, ha cerca de // 

ano e meio, começou o depoente receber repetidas queixas do Con-

~ tador contra Gerson, que nunca conoluia os serviços a seu cargo/ 

dentro do praso que era exigido; QUE, dessas queixas deu o dépo

ente oo~ecimento ao Senhor Gersino Tavares de Mello, para que / 



chamasse a atenço de Geraon; QUE, tornando-se repetidas as indi-/ 

ciplinas de Gerson e dentro do regulamento do Banco, baixou o de

poente em vinte e um de Maio de mil novecentos e trinta e oito, / 

ordem de serviço numero quarenta e cinco~- ~ Comunico aos funcio

narias dessa Agencia que, por indiciplina, é suspenso por trez 11 
dias, sem prejuizo dos serviços a seu cargo e com perda de venci

mentos, o Senhor Gerson de Souza Patva~; QUE, a referida ordem /1 
numero quarenta e cinco :t'az parte do livro respectivo do Banco e/ 

acha-se com o ciente de todos o funcionarios então existentes; I 

QUE, não obstante essa suspensão sêr com perda de vencimentos, o/ 
~ 

depoente no fim do mez deu ordem ao Contador Ruy Solheiro, não so 

de não descontar o valor da multa imposta aos vencimentos de Ger

son, mas ainda de não levar ao conhecimento daMatriz, at~ de 11 
não prejudicar o cadastro de Gerson; QUE, ha cerca de seis para I 
oito mezes compareceu Gerson ao gabinete da Gerencia pedindo ao I 
depoente para que o tranferisse para a secção de Expediente, como 

um grande favor, ao que retruquiu o depoente o depoente que,ape-1 

zar de toda a sua boa vontade, nada podia fazer, pois ele Gerson/ 

tinha um ordenado de quinhentos mil réis compativel aos serviços/ 

que prestava na Contabilidade, que de forma alguma podiam serem / 

prestados no Expediente, visto esses se~iços serem prestados por 

funcionarios de ordenados mais diminutos. em virtude dos serviços 

de mais responsabilidade serem executados pelos chefes de secçoes; 

QUE, insistiu Gerson pa~~ que o depoente o transferisse para o de-

poente, digo, para o Expediante mesmo que fosse preciso diminuir I 
os seus vencimentos em cincoenta ou c~m mil réis; QUE, nessa alt~ 

ra o depoente chamou o depoente, digo, c9ntador Ruy Solheiro, a I ~ 

quem na presença de erson perguntou se havia algum inconveniente 

na troca de Gerson com o ~uncionario do Expediente, Jacintho Cor

rêa; QUE, respondeu o Contador que não havia inconveniente algum, 

motivo pelo qual o depoente autorisou a troca de lugares sem pre

juizo algum para Gerson, que continuou a ganhar quinhentos mil 11 
réis, ordenado maximo estabelecido pelo Banco para escriturarias, 

( 
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escriturarios, e providenciando logo para a regularisaç~o dos ve~ 

cimentos de Jaointho Corrêa, o que finalmente obteve; QUE, pensa

va o depoente que tinha terminado de vez a indiciplina e má von-1 

tade de Gerson, porém ha cerca de dois mezes foi com surpreza ci

entificado que Gerson na hora do almoço havia esperado durante /1 
uma hora, no botequim Ultramarino, o funcionario Jacintho Corrêa, 

a quem agrediu a socos e ponta-pés, por motivos de serviços do 11 
Banco; ~UE, na tarde desse dia o depoente ch~ou Gerson Faiva á / 

gerencia e o advertiu em termos paternaea, dizendo Gerson que 1// 
...__ 
achava o caso muito ridiculo e nao mais o praticaria; QUEr pedin-

do desculpas retirou-s-e do Gabinete da gerenciai Q.UE, independen

te deste ráto, o depoente soube que Gerson Paiva agrediu o fun-// 

cionario do Banco, Edmundo Eacheco, atirando-lhe um "bouvard", // 

dentro do proprio Banco, e ameaçara Ignacio Teixeira e Mathuzio I 
Moura; Q.UE, desses ultimoa casos não teve ciencia oficial, porque 

então esses tuncionarios nada lhe communicaram, somente tendo sa-

bido posteriorm.ent.e; Q,UE, cinco ou seis dias antes do aconteci-/ I . .....-
menta de quatorze do corrente, o Senhor Eduardo Mattos que exerce 

as funções de auxiliar da Gerencia havia informado ao depoente // 

que o serviço de coberturas á Bancos e Banqueiros do Sul do Paiz I 

havida, digo, havia sido feito cam prejuizo para o Banco devido a 

negligencia de Gerson, que calculou as comissOes sem submetei-as/ 

a conferencia, do que resultou o aludido prejuizor nada tendo fei 

to sentir o depoente a Gerson, mas que dois dias depois, confeci2 

nada a posição do Cambio pelo funcionaria Emiliano Marinho Filho, 

o depoente veri~icou que entre essa posição e a confecionada pelo 

proprio depoente havia uma grande diferença entre os saldos, pelo 

que o depoente ordenou ao referido funcionaria Emiliano que veri

ficasse o serviço que havia executado, pois ele estava errado; // 

QUE, minutos depois Emiliano voltoQ a Gerencia afirmando que o 11 
seu serviço estava perfeitamente correto, trazendo . os diarios au

xiliares para provar a sua exatidAo; QUE, chamado o chefe da car

teira de Cambio& o senhor Antonio José Pires, este após varias I/ 



varias demarches apu u que a diferença verificada provinha de 

lançamentos feitos em qu•tro folhas volantes de diarios que // 

Gerson deixara por descuido na gaveta de sua carteira; QUE, o/ 

diario ora referido é uma costaneirà que serve de base para os 

lançamentoa dos diarios legalisados; QUE, no dia treze do cor

rente estando o depoente assin ndo che4ues para o Sul, notou I 

nas listas dos mesmos que servem de controle, que faltava um / ~ 

cheque de cinco contos de réis; QUE, indagando por Gerson pelo 

cheque que faltava, foi-lhe respondido que o mesmo já se havia 
\ 

ido embora, não se recordando o depoente quem infoDmou, pois / 

essa resposta lhe foi transmitida do expediente, á distancia;/ 

qUE, o depoente procedeu uma busca e verificou que o referido/ 

cheque estava lançado em dup~icata, na lista, e foi riscado // 

pelo depoente; ~UE estando a avolumar-se as faltas e verifi-/ 

oando o depoente que os serviços da carteira de Cambio nAo es

tavam promtos, e tanto assim que se encontrava no edificio da/ 

Agenci o chefe de secçAo,Antonio José Pires, e o segundo au-/ ~ . 

xiliar Alfredo Marques, tanto que nesse dia os serviços da te

zouraria, por esse motivo, só podaram ser encerrados ás deze-/ 

nove e quarenta e cinco minutos, chegou o depoente á conclusão 

de que o funcionaria Gerson Paiva continuava a desempenhar má/ 

as suas funçOes, desobedecendo as instruções que lheseram da-/ 

das, pelo que o depoente chamou o Contador Ruy Solheiro per-// } 

guntando-lhe quantos anos de serviço tinha o referido Gerson,/ 

para mandai-o dispensar de acordo com as leis vigentes, reti-/ 

rando-ae para o seu gabinete; QUE, no dia quatorze, ás oito // 

horas da manhã, dirigindo-se o depoente para o Banco, donde de 

sua carteira telefonou ao Doutor Ar-mando Madeira, advogado do/ 

Banco; para que logo pudesse o referido Senhor comp~reoesse ao 

Banco~ QUE, mais tarde, entrando Gerson no Banco, o depoente I 

o chamou ao seu gabinete e em frases bastante calmas, a ponto/ 

de não serem ouvidas por mais ninguem, lhe fez sentir quantoa/ 

aborrecimentos lhe haviam causados as suas continuas faltae, / 
f 
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faltas, pelo que havia resolvido o seguinte. - que Gerson pedi~ 

se a sua dimissâo ou seria dimitido ou ent!D escreveria uma ca~ 

ta ao Banco pedindo desculpas de todos os seus atos de insubor

dinação e que seria atendido ~ediat~ente; QUE, Gerson virou / 

as costas, declarando:- ent!o pode dimitir~e; Que, Gerson di-/ 

rigindo-se para sua carteira, sentou-se e poz-se a trabalhar~ / 

QUE, passado alguns minutos o depoente dirigiu-se para a cartei 

ra de Gerson, dizendo:- que ele n!o podia trabalhar, visto que/ 

já havia sido chamado o Doutor Armando Madeira para tratar do I 
assumto· QUE, Gerson respondeu n!o conhecer autoridade ao depo- · 

ente, motivo pelo qual ele n!o se retirava, pelo que o depoente 

virou-se para o cobrador Amerioo de Britto Quadro e lhe ordenou 

que convidasse o referido Gerson á saír, sob pena de mandar ch~ 

mar a policia~ QUE, nessa altura Gerson retirou-se do edificio/ 

do Banco, e o depoente que havia regressado para a sua cartei-/ 

ra veio pelo lado de tora do balc!o e indagou para Americo de I 
A Britto quadro se este se lembrava de ouvir de Gerson as pala- / 

~ vra :- ttde que não reconhecia a sua autoridade de gerente ~, e/ 

~ verificou que Antonio José Pires ascenava para Americo Quadro I 

para ele, digo, para negar; QUE, isso levou o depoente a dizer/ 

ao Senhor Pires::- ~pelo o amor de Deus, digo " Pires, pelo o // 

amor de Deus não me obrigue a ter de tomar uma atitude identi-/ 

ca comsigo", pelo que o Senhor Pires sentou-se imediatamente em 

aua carteira, havendo o senhor Americo Quadro afirmado que sim, 

ouvira as palavras de Gerson; QUE, o depoente depois disse se / 

recolheu ao seu gabinete; QUE, momentos depois entrava no edi-/ 

tioio do Banco o Senhor Joaé aan.tanna Barros, tiscal do Minist_! 

rio do Trabalho, a quem o depoente deu conhecimento de tudo /// 

quanto se estava passando; QUE, nesse momento, oito e quarenta/ 

e cinco minutos, o depoente verificou que somente a essa hora / . 

'\} 

O dava entrada para o serviço do Banco o Senhor Joaé Figueredo // ' 

Filho, tuncionario da Contabilidade, que toi chamado á gerencie 

na frente do Senhor José Santanna Barros; QUE, o depoente per-/ 



__... 

guntou ao Senhor José Figueredo Filho qual era a hora de entra-

da no Banco, respondeu este que ás oito e mei , e querendo apr~ 

sentar desculpas o depoente respondeu que n!o precisava dar ex

plicações, porquanto ele depoente somente queri que um runció

nario do Ministerio do Trabalho si ele depoente, omo gerente do 

do Banco Nac.ional Ultramarino. se encomodara alguma vez que 111 
qua~quer funcionaria entrasse tarde ou saisse cedo desde que 11 
tivesse em ordem o serviço a cargo de cada um; QUE, o Senhor 11 
Jo é Figueredo Filho respondeu que estava acostumado a sa!r cedo, 

e que por mais de uma vez tinha tido permissão do depoente para 

não voltar ao serviço nos sabados á tarde, por estar em ordem / 

todos os seus serviços; QUE, nessa altura entrou no edifi~io do 

Banco o Doutor A~ando deira, a quem o depoente deu ciencia / 

do· que se estava passando, convidando-o para presidir o inque-1 

rito ~ini trativo, aquiecendo o Doutor Madeira, pelo que or-1 

denou b depoente ao Contador Ruy S lh iro que fizesse a devida/ ~ 

comunicação do Ministerio do Trabalho e escrevesse ao mesmo Mi-

nisterio ,informando de que essa comunicação era no aentido de I 
que o inquerito se Ía· proceder, ficando o empregado suspensa, I 

tando ao meàmo tempo orden do ao Contador Ruy Solheiro que es-1 

crevesse uma carta ao Doutor Axmando Madeira com essas instru-I 

çõe~; QUE, para dar ao Doutor Madeira os conhecimentos necessa

rios para o caso, o depoente chamou á gerenoia o contador Ruy I I 
Solheiro, repetidas vezes desrespeitado por Gerson Paiva, ten-/ 

do chamado tambem Jacintho Corrêa que fora por ele Gerson agre

dido no botequim Ultramarino; ~UE, Jacintho Corrêa declarou na ~ 

presença do Doutor Madeira e do Senhor Santanna Barros haver / 

sido agredido, por motivo de serviços do Banco, por Gerson Pai-

va; qUE, retirando-se o senhor Santanna Barros, ficou o dep en

te com o Doutor Madeira, a quem deu o1enc1a que bastaria uma 11 
carta dirigida ao anco por Gerson Paiva, pedindo desculpas 1/1 
pelas suas insubordinaQões o depoente desculparia tudo, pois 11 
não era seus desejos prejudicar Gerson; QUE, a carta se tornava 



"" . " 

tornava neceaaaria para evitar indioiplina de outro qualque tun .-
oionario 4o Banco; o depoente copt1nuou a tratar de assumtos 

outros, de inter sse do Banco, quando sentiu que pel s costas, I 

era atacado a tiros de revolver, os quass lhe atimgiram gravemeA · 

te; QUE, no momento o depoente n o poude p~rç ber que Gerson/// . . 

P iva havia penetrado pela porta ~o fundo do gabinete; ~UE, o // 

d poente sentindo-se ferido caiu da cadeira onde se achava sen-/ 

tado, arrastou-se á aala contigua da Contadoria; QUE, devido aos 

·graves tertmen~os que sentia e a confus~o que se estaQeleceu no/ 

mom nto, o depoente nâ~ pode esclar cer nada mai eobre a agrea

sâo que r.otvitima por parte de Gerson, podendo apenas intormar / 

ter sido transpDrt do para o Hoapital da Beneficente Portugueza~ 

no carro da Asaistencia, acompanhado pelos Doutores Ar.mando Ma

deira e Thoma~ Barreiro• QUE, chegando ao Hoapital, foi entre-/ 

gue aos cuidados medicos doa Doutores Ernesto de Oliveira, Turi

ano Meira, Flavio de C tro, Alb rto Benaion e Benedito de Car-/ 

valho, tendo sido subnetido a. mslindroaa intervençAo cirurgicar/ 

dada a gravidade dos seus ferimentos. Reaalvaa intrelineaa:- /// 

"digo, contador" e "segundo auxiliar". Nada mais disse. Exn se~i . . --
da mandou a autoridade encerrar o pre ente auto que, lido e aChA 

do confor.me, assina a autoridade, declarante, comigo Oswaldo/// 

D1~s Sobral, soriv o que o e cr~v1 e o subs r.evo, (as) Joâo /// 
Martins de aouza, Armando Mesquita e Oswaldo Dias Sobral. O re-/ 



TEEMO DE CONCLUSÃ 

!a mesma data acima declarada, no Gabinete da Gerencia do Ban 
co Nacional Ultramarino, me foram entregues estes autos por parte 
do senhor doutor Manuel da Rocha Barros, ~residente deste inquerito; 
do que para constar lavro este termo. Eu, ~ 4-c- r-3 ~ 

~-~. 
CERTIDÃ 

Certifico que expedi o officio ordenado pelo senhor doutor Pr~ 
sidente em seu despacho supra e retro, que pessoalmente foi entregue 
ao querelado Gerson Souza Paiva, conforme recibo que passou, .Para// 
consta r, passe i presente, e dou fé. 

Manaos, 3 de Abril de 1939 • 
... 

O scri vao. 

JUNTADA 
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JUNTADA 

Aos tres dias do mez de Abril do anno de mil novecentos e 
trinta e nove , faço juntada a estes autos da copia do .officio 
expedido ao querelado Gerson de Souza Paiva, a que se refere 
o despacho do senhor doutor Presidente , de primeiro do correB 
te mez , assim como do recibo do mesmo officio • .P ra constar, 
lav ro este ter mo . u, ~ ""'""- A~ ~ 

~··;. 

xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

--~----------·~---- ·---------

•• I 



COPIA náos, 1° de bril de 1939. 

Ill o. Snr . Ger on de Sou a Pai 

Co unico V.S • que , d orde d Inspecção Geral do 
Banco Nacional Ultr marino, no Rio de Janeiro , foi in taur do 
o inquerito ad inistrati o a apurar actos de in uboordina -
ção . de qu v.s . é accu do , capitul dos in a e, g ( -
ffen s physic s ) do artigo 93 do Decreto g 54, d 12 de Sete_! 
bro de 1934. o· d si do o senhor outor M uel da RoCh / / 
B rros r presidir o processo , c bendo-me s uncções de · cri -v o. 

esta quali d de , e de orde o se or .Pre 1 ente , sci
entifico v. S • que a i nquirição de teste unhas t ~ inicio no 
proli o dia quatro , no binete da Gerenci do B co , nest ci
dade , e prose r ·o nos dias uteis subsequente pelas quinze hor a 

Fie v.sa. notificado , p a os effeitos da alinea d do 
Artg 95 do cit do decreto. 

aTTENCIOS BTE 

I 
( 

I 

I 
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RECEBI do senhor .Arthur de Bastos Rebello, o officio communican

do-me a abertura do inquerito administrativo, contra mim instau

rado a mando do Banco Nacional Ultramarino----------------------

Manáos, ~ de Abril de 1939. 

I 

) 

I 

I 

I 

\ 
( 



CONCLUSÃO 

Aos tres dias do mez corrente, me foram entregues os prese!! 
tes autos por parte do senhor doutor .Presidente. Do que para cons
tar, lavro este termo. Eu , ~ ~R~~ 

~I 

CERTIDÃO 

Certifico que intimei pessoalmente aos senhores doutor Àr
mando Madeira, Joaquim Americo Pacheco e Eduardo Augusto Fernandes 
de Mattos, do despacho supra, do que ficar am sci ontes. Para cons
tar, passei a presente ; Dou fé. 

Manáos , 3 de Abril de 1939. 

O Esc ri vão . . _ q:2.A p 
~~~ ·. 
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JUNTADA 

Aos quatro dias do mez de Abril do anno de mil novecentos e 
trinta e nove, ~aço juntada a estes autos dirigido pelo querelado Gerson 
de Souza Pai va, ao Presidente dest:_ inq~r; :~·~ra cons.tar, lavro este 
termo. Eu,~ efA-~~R~ ~. 



Manaus,3 de Abril de 1939 . ~A-~ zq /f;<{: 
Ilmo Senhor Dout or Manuel da Rocha Barros . 
M.D.Presidente da Comissão de Inquerito Adm1n1strat 1vo , no Ban-
co Nacional Ultr~rino ~ em Mapau~ti ~ 

(/'~~ ~?· -~ ~~·-

prs~;~J? 

Acusando o recebimento do oficio sln, datado d~ l 0 de 
Abril de 1939,do senhor Arthur de Bastos Rebello,Escrivao do I 
Inquerito Administrativo que v.s . vai presidir no Banco N~cio
nal Ultramarino ~nesta Capital,no qual se pretende apurar atos 
de insubordina ao de que estou sendo acusado , os quaes refere o 
citado oficio , são capitulados nas alineas e e g do Art . 93 do I 
D~cr . 54 de 12 de Setembro de 1934, -com o acatamento devido,for
mulo , inicialmente,o meu protesto , ante as razoes que peço venia 
para refe 'ir : , 

a )-Com referencia a alinea e,que o Decr .S4, Art .93 preceitua 11 , - , 
a atos reiterados de indisciplina,ou ato grave de insubor 
dinação" , -tenho a declarar que,nãq tendo a Chefia do Ban
co promovido em tempo habil,isto e,antes de aplicar qual
quer penalidade,aberto o necessario inquerito para apurar 
regularmente taes faltas ,perdeu essa oportunidade,devendo 
ser promovido agora,pela , Inspetoria Regional do Ministe
r1o do Trabalho, a qual ja tomou conhecimento de um reque
rimento nesse sentido,que apresentei em data de l 0 do cor
rente , ali entrado sob n .718 , e com fundamento no Art .6 do 
Decreto-Lei n .39 de 3 de Dezembro de 1937 ; e, 

b)-Qu~nto a alinea g , do supra-citado Art . e Decr . que se refere 
"a atos lesivos da honra e boa fama praticados em servigo, 
contra qualquer pessoa, OU OFENSAS F'ISICAS NAS MESMAS CON
DIÇÕES , SALVO CASO D LEG.J'riMA DJ.i.JfESA, PROPRIA OU DE OU'rREM' 
-parece , escapar , na especie e na fase atual,a competencia 
da Admini straçao do Banco Nacion~l Ultramarino . 

Ha, portanto , duas hipoteses a considerar : 
la-HIPOTESE fUNCIONAL OU DE JURISD~ÇAO ADMINI~TRATIVA . 

Nesta hipotese,cabe,como ja foi dito,a Inspetoria Re 
gional go Ministerio do Trabalho , promover o necessar1o inqueritO 
visto nao ter a Chefia do Bagco cumprido o dispositivo legal,co 
metendo flagrante prevaricaçao,alem de infringir o Art . l926 do 
Decr .24§15 de 9 de Julho de 1936,pois que deixou de cumprir a 
expressao Nliteral do Decr .54 d~ 12 de Setembro de 1934, Art .2038, 
por afeiçao?Odio ou comtemplaçao? • 

2a- HIPOTESE CRIMINAL OU DE JURISDIÇA9 JUDICIARIA . __ 
No sistema do nosso Direito , e certo que sao inteira

mente independentes e autonomas as jurisdicÕes criminaes e admi~ 
ntstrativas .Mas , e ta, apenas çogi a de obstar a possibilidade do 
dano e se lim~ta a denunci~çao do fato para que a outra aNapre
cie sob o aspeto de infraçao da Lei Penal . Os crimes de açao pu
blica,ao Poder Judic1ar1o ~ertence conhece~riginar1a e PRIVATI
VAMF.NTE,atraves as instruçoes organisadas pelo Orgao Policial . 
Estabe~eceria,em caso contrario,um conflito de jurisdi~ão , porqt& 
a pletora de processados resultaria sobrecarregar o acúsado de 
uma mu~tiplicidade de penas dissonantes . Entretanto,nenhuw deli
to sera p~nido com pena diferente do que a Lei Penal impoe para 
a repressao go mesmo , ne~ por modo diverso do estabelecido nela . 
Tanto mais , nao se podera ex- vi-lege , nem ao menos questionar so
bre a existenc1a de qualquer fato,e sobre quem seja o autor , q~ 
do estas questoes se achem sub- judice ou decididas no crime . E 
pois,curial,que nesta 2a hipotese , tratando-se de um delito de 1 



~ · 
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ação publica,conhecido como foi pela Policia Civil de Manaus,/ 
que iniciou incontinenti o respectivo inquerito,que se a uardas
se o veridictum da Justica Publica . 

Expostas,assim,as razões qu alicer am o pre
sente protesto,solicito a V.S.,seja o mesmo juntado aos autos I 
de inquerito que se vai instaurar no Banco Nacional Ultramarino, 
em Manaus,afim de salva uardar os direitos que me assistem. 

~ Respe1 ~a~~ a~~ . . . . . w ........................ . 
( Ger~on de Souza Paiv ) I 

JUNTADA 

Aos quatro dias do mez de Abril de mil novecentos 
e trinta e nove, faço juntada a estes autoE, a procuração passada 
pelo Syndicato dos Bancarias de anaos, passada ao àoutor Manoel~ 
veriano Nunes. Do que constar, lavro este termo. Eu ,~ 



ESTADO DO AMAZONAS 
c 1 o A o E o e· M A N Á. o s ' 

.... .. 12 . Traslado 
Livro N. 0

• 108 . 
Fls. 94 ... 

Francisco Nogueira de Sousa 
BACHAREL EM DIREITO 

4,o Tabelião 

~0-c~aação. .... ...... . ~uc (az o SI DIC 'rO . DOS B .CARlOS 

DE ~ U uo Dout r EL SEVE O ]U ES· 

SAI 8 A M quantos este publico instrumento de procurarão bastante, virem que ao v in to 

... . , . ~ .... • .. ! .. • • . dias do mês de ~. • .·:M~~Ç O· •. • ~ do ano de mil novecentos e tfinta .. . ~ .... n..o.Y. r: .. ~ .. ~ ... nesta 

cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, Republica dos Estados Unidos do Bm il, perante mim, 

Tabelião, compareceU . . como outorgalltf' O SI DI C. •r DQ S B. 1 C I S DE A A US, 

com sédc nesta c1d de, roprosontudo n possa~ do ou prcsldon~ 

t c KAhDEC DOS S x '1\J 

conhecido ... como o.. . proprio pelas duas testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, de cuja identidade 

e capacidade dou fé, e perante elas disse que, por este publico instrumento, nômeava e 

constituía . . seu bastante , procurador . P.-.9.f?.'tli . çJªª·<lo, O Dou.tor M NOEL SEVE-

I Ll 

.tu cldbQc, c~~ Clblmontc ~ulb uco~pu~ ~r m todos os seus ter

mos o processo . crimc srr 1n t ur do contra a . pcss~a de GE~~/ 

S. DE SOUSA ;p IVA., associa. ~o do dito Sindic to, .por . crimc: .... P.~.c 

visto . na LegiSlação .Criminal .... c . .de qu.c fl acusado, pru ticar todos 

as .átos ... admitid.os .om dirrito, com o uso dos mrios r r.C'cursos// 

lrgais n .. dos podõros. nosta imprr.ssoa quc os adót o r tific . 
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Requerer, alegar, defender todo o seu direito e justiça e quaesquer causas ou demandas crimes ou civeis, movidas ou por mover; 
em que ell"e outorgante fôr autor ou réo, em um ou outro fôro, fazendo· citar, oferecer ·ações, libelos, exceções, ·embargos, suspei
çõe!> e Puttos qual!squ r artigos, contraditar, produzir, inquerir, reinquerir e contestar testemunhas, dar de suspeito a quem lh'o 
f r ; s iní\ r c rnpr mb o , ou jur r supletori mente por elle outorgante; fazer prestar comp1omissos e dar tal juramento a 
qu em convier; assistir aCJ s termos de inventados e partilhas, com as citações para elles; assinar outros requerimento , protestos; 
contra ·p•otestos e termos, ainda os de confissão, negação, louvação e desistencia; apelar, agravar ou embargar qualquer s n
tençl\, ou de pacho e seguir esses recursos até maior alçada; fazer extrair sentenças, requerer a execução delas e sequestres, 
assistir a quae• 1uer átos juclieiarios; peclir precato rias, tomar posse; vir com embargos de lt>rceiro senhor e possuidor; juntar 
docum 111os e tornai-os a receber; variar de ações e intentar outras de novo; podendo substabelecer em um ou mais procura
dare e o sub~tabdecídos • m 1 utros, fieand os mesmos poderes em vigôr, e revoga-los, segundo suas cartas de ordens e aviso , 
p rticulares que, sendo preciso, serão considerados como parte desta. - E tudo quanto assim fizer .......... o ......... seu.... ... procura-
dor .......... ou estabelecido ....... promette .......... haver por valioso e firme, reservada, para sua pessõa, toda nova citação, Assim o 

, ·. disse ....... do que dou fé, sendo testemunhas presentes: .. . 

Jo.aó . o iboiro do Farias, 

moradores ... ~ ... ~ .. , ... , .. •. ct .... .r.I.. .O.S .. ta ... G .. i.da .. àO. ...... .-... . ~ ... • .. L! .. , que e~te instrumento. ouviram lêr e assignaram com 

o ...... o.u..tor gan.t.o.; .. dou. .. i'. é .. ~ .... Eu, . .iJ. t.o.n . . 06-UPi.r.~ M~. :r q u.c s, . E.s.cx c.v.o..4..t c/ 

Juremrnt..ado, .... a . cscrc.v .. i ...... E. a.u, ... Francisc.a Nogueira de Sousa, rra'!'" 

bc.li.ao, .aub .scrovo .o a.ssino • . Francisco No.guc.ira do S.ou.aa .. ~Man.a.u.s, 

v:..i.n.t.c .... dc ... Mªr.ç.Q .... d.Q ... m.:i.l ... AO.Y.ncontos r tri;tl:t c nove. { a) KARDEC/ 

D.OS .... S. N.T.O.S .... CA.S.~~R.O .. ~ .~J. P. .s.9. ..... J+ t 01;110 Bl:il' r o 1ro s.-Ed1-'r 19 .R1.b o 1r o de I 
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TERMO DE AS!:5 ENT lillA 

Aos quatro dias do mez de Abrll do anp.o de mil novecentos e 
trinta e nove, Estado do Amazonas, no gabinete da gerencia do 
Banco Nacional Ultramarino , onde eu escrivão do presente 1nque
ri to administrativo, fui vindo , ahi presentes doutor Manuel da 
Rocha ·Barros, presidente do inquerito , doutor Manoel Severiano 
Nunes, advogado do Syndicato do Bancarias de Manáos, cortforme 
procuração que exhibiu, e as testemunhas doutor Armando Madei
ra, Jo aquim Americo Pacheco e Eduardo Augusto_ Fernandes de 11 
Mattos, intimadas para prestarem dee~araÇoes , o senhor doutor 
presidente passou a dar inicio aos trabalhos, convidando em 11 
primeiro lugar o senhor doutor Armando Madeira, a dizer o que 
soubesse que lhe fossem perguntado, e as outras testemunhas 11 
a se retirarem do recinto até chegar a vez de cada uma de ser 
ouvida , o que ten:lo sido cumprido , do que paraconstar, lavrei 
este tenno . Eu , ~ ~ r=3~ r::?~~-

TERMO DEDECLARAÇOES 
11 Testemunha 

Armando Madeira, de cincoenta e oito annos de idade, ai
vogado nos auditorias desta Capital , e consultor juridico do 
Banco Nac i anal Ultramarino , casado , brasileiro , residente a I 
rua J osé Clemente, 290, desta cidade , aos costumes disse nada, 
testemunha que sob o cumpromisso formal de dizer a verdade do 
que soubesse do que lhe fosse. perguntado , passou a ser inquer.!, 
da sobre os factos constantes da ordem de serviço da gerencia 
interina do Banco Nacional Ultrarmrino, e ainda do depoirrento 
do gerente Arman:lo Mesquita, respondeu: QUE, no dia 14 de 11 
Março findo, o depoetente foi testemunhada vista da aggressão I 
feita por Gerson de Souza Paiva, contra o gerente deste ~anca 
senhor Armando Mesquita; QUE, tendo sido o depoente sido chama
do pelo Gerente na manhã daquelle dia pelo telephone para com
parecer ao gabinete do Gerente, logo que sahisse a rua o depo
ente pelas oito e meia da manhã mais ou menos compareceu ao re
ferido gabinete, onde encontrou o senhor Armando Mesquita e li 
seus auxiliares Joaquim Americo Pacleco e Eduardo Augusto Fer
nandes de Ma~tos ; QUE , o senhor Armando Mesquita relatou ao de
poen e que iirlm- sido desautor ado pelo empregado Gerson Paiva, 
e como o mesmo empregado vinha praticando actos de indiscipli
na dentro do Banco., precisava providenciar para que a sua auto
ridade não ficasse diminuida; QUE., o senhor Mesquita narrou ao 
depoente quaes os actos de indisciplina que se referia, os ques 
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o depoente por sua vez ja relatou no depoimento que prestou perante 
a autoridade policial, no mesmo dia 14 depois da tentativa dehomic.!, 
dio ·praticada por Gerson Paiva; QUE, durante a comferencia do depo
ente com o gerente, o depoente opiõou que um inquerito administra
tivo deveria ser aberto dentro do Banco ficando o empregado suspen
so até a conclusão do mesmo inquerito; QUE, estando no recinto do I 
Banco o senhor José de Santanna Barros, funccionario da Inspectoria 
do Trabalho neste Estado, a pedido do gerente esse funccionario veio 
ao Gabinete e ouviu a opinião do depoente, cem a qual disse concor
dar, por ser esse o caminho a seguir; QUE, a chamado do gerente veio 
ainda ao gabinete o empregado do Banco senhor Jacintho Henriques Co~ 
r~a~ e interrogado pelo gerente confirmou que de facto fora anterior 

I 
mente aggredido, no café Ultramarino, por Gerson Paiva, por motivos 
de serviço do Banco; QUE, ainda a chamaio do Gerente veio ao gabine
te o conta:lo Ruy Solheiro, que tambem confirmou actos deindisciplina 
praticados por Gerson Paiva; QUE, ~B o gerente referiu ao depoente 
que Gerson Paiva, se sentindo incempatibilizado com o contador pedi-
ra que fosse transferido para secção de expediente, ainda que com I 
reducação de vencimentos; QUE, o gerente respondera a Gerson náo ser 
isso regular porque a cathegoria delle Gerson ja não permitia que el 
le fosse trabalhar na secção de expediente; QUE, attendendo a insis-

( 
tencias de Gerson concordou a final com a transferencia,sem nenhuma 

\ diminuição de vencimentos; QUE, terrl.o sido chamado ao gabinete c con 
ador Ruy Soilieiro a este foi ordenado que fizesse uma communicação 

a Inspectoria do Trabalho no sentido de avisar que o empregado Gerson 
Paiva estava suspenso e que se ia proceder o inquerito administrativo, 
ordenando ao mesmo tempo que escrevesse uma carta ao depoente convi
dando-o a vir instaurar o inquerito; QUE, no decorrer de sta conferen-
cia o senhor Mesquitadeclarou ao depoente, que se Gerson Paiva escre
vesse uma carta ao Banco pedindo desculpas d s falt as commetidas, elle 
daria todo o incidente como liquidado, não proseguindo no inquerito; 
QUE, depois de concluido esse assumpto o senhor Armando Mesquita pas
sou a tratar de outro negocio de interesse do Banco, sobre o qual pe-
dia o parecer do depoente; QUE, o depoente e o senhor Mesquita exami
navam document oo ~ desae negoc:i.L o, quarrl.o Gerson Paiva penetrou no 11 
gabinete dagerehcia, pela porta do fundo, sem ser persebido pelo ge
rente nem pelos dois funccionarios que trabalhavam no gabinete, e sem 
dizer qual que r palavra empunhando uma pistola começou a disparar con
tra o senhor Armando Mesquita, ferindo-o pelas costas; QUE, a scena I 
foi rapida e violenta não dando tempo a qualquer re acção; QUE, ferido 
gravemente o senhor Mesquit cahiu e foi se arrastando na direcçao da 

1 sala da contadoria; QUE, o depoente erguendo-se procurou amparar o se
nhor Mesquita; QUE, acto cantinho Gerson Paiva depois de fazer diver
sos disparos como acima disse, voltou a arma contra si mesmo e desfe
chando um tiro no ouvido e cahindo banhado em sangue dentro do proprio 
gabinete da gerencia; QUE, no momento se estateleceu grande confusão 



( 

•. 

confusão no Banco, o qual ainda não tinha aberto o expediente daque 
le dia; QUE, chamada a assistencia o depoente acompanhou o senhor 1.

1 

Mesquita e mais o senhor Thomaz da Costa Barreiros até o hospital da 
Sociedade Benificiente .Portugueza, onde ficou entregue aos cuidados 
do doutor ~rnesto de Oliveira, e de outros medic<m; QUE, em canse
quemia da gravidade dos ferimentos que o senhor Mesquita apresenta
va, os redicos tiveram de proceder a uma urgente intervenção cirur-

~ gica; QUE, regressando mais tarde ao Banco o depoente soube que Ger
Son Paiva fora conduzido para o hospital da Santa Casa de Misericor
dia, como pensionista; QUE, rela tivamente as ci rcunstancias relatadas 
pelo senhor Meqquita no seu depoimento perante a autoridade policial 
o depoente foi informado que de facto Gerson Pai~a, de certo tempo J 
esta parte vi::ha praticando actos de indisciplina desempenhamo mal ~' 
as suas funcçoes, a ponto de ter sido cer a vez mspenso por deter
minação da gerencia, por tres dia~m perda d: vencimentos e sem 

1 
prejuízo de trabalho; QUE, ainda por determinaçao do senhor gerente 
Mesquita na folha de pagamento do mez respectivo nenhum desconto se 
fez relativamente~ a esta suspensão,nem ficou a mesma constando dos 
assentamentos do empregado, para que a administração central do Ban
co nao tivesse conhecimento da dita suspensão; QUE, ainda pode in
formar que o doutor Gercino José Tavares de Mello , a pedido de quem, 
Gerson Paiva fora admittido a serviço do Banco, foi diversas vezes 
solicitado pelo gerente Armando Mesquita no sentido de aconselharJa 
Gerson para que modificasse o precedimento delle Gerson dentro do 
Bane o; QUE, esse facto foi referido ao depoente pelo proprio doutor 
Gercino Mello, o qual ness a occasião exercia as funcções de caixa do 
Banco; QUE, as faltas apontadas pelo gerente na vespera drnaconteci
mentcsdo dia quatorze, praticados pelo, digo, por Gerson .Paiva, e 11 
e que occasionara inregularidades de serviço, foram relatadas ao 
depoente, pelo senhor Armando Mesquita, na manhã do dia quatorze, I 
quando conferenciava çom o de poente , momentos antes da tentativa de 
homicídio praticada por Gerson Paiva. Dada a palavra ao doutor Mano
el everiano Nunes,advogado do Syndicato dos Bancarias de Manáos , I 
por este f oi declarado nada ter que perguntar. E como nada mais I I 
disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por findo este depoimento , 
depois de lido e achado conforne, vai as signado pelo presidente, {le 
inquerito, pelo declarante e pelo representante do Syndicato dos 11 
Bancarias de Manáos~ em duas vias. Do que dou fé. Eu , Arthur de Bas
tos Rebello, Escri vao, dactylographei e subscrevo . ~ ~ ~ 
r-A~~~~ I 

. c<:c~ ~·~~j?~ 
~~-~~ 



2t TESTEMUNHA 

JOlQUIM AM 'RICO PACHECO, de cincoenta e cinco annos de idade, 
bancaria, viuvo, residente a rua 1uiz Antony, 451, desta cidade, aos 
costumes disse nada, testemunha que sobre o compromisso verbal de di-
zer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, passou a ser I 
inquerida sobre os factos constantes da ordem de serviço do Banco Na
cional Ultramarino, e ainda do depoimento do gerente rmando Mesquita, 
respondeu: UE, pouco antes de nove horas da manhã do dia quatorze de 
Março findo, estava o depoente em suaccarteira de trabalho que fica I 
dentro do gabinete do gerente, quando ouviu diversos tiros, e levan-
tando a cabeça deparou com Gerson de Souza Paiva com uma pistola na 
mão detonando-a pelas costas do gerente Armando Mesquita; QUE, ~endo o 
gerente Armando Mewquita abaixado ao lado da carteira, retirou-se o 11 
depoente pela secção de contabilidade afim de entrar pela porta do fu~ 
do aa gabinete do gerente para ver se evitada maior damno; QUE, ao ch~ 

gar a porta do fundo da gabinete da gerencia avistou Gerson de Souza I 
Paiva cabido no chão banhado em sangue, julgando que tivesse o mesmo 
Gerson morto; QUE, em seguida o gerente rmando Mesquita amparado pelo 
doutor Armando Madeira foi até a secção da contabilidade onde sentou-se; 
QUE, a seguir sahiu o gerente senhor Armando Mesquita acompanhado do do~ 
tor Armando Madeira e mais um senhor que não lembra o·nome, tomando o I 
carro da assistencia publica seguindo para o hospital da Sociedade Beni
ficiente Por tugueza; QUE, segundo informações teve sciencia ter sido o 
senhor Armando Mesquita operado pelo doutor Ernesto Oliveira e outros ~ 
dicos; QUE, momentos depois Gerson de Souza Paiva foi carregado para o I 
carro da .Assistenc ia Publica com destino da Santa Casa de Misericordia, 
ficando internado em um quarto de primeira classe por conta do Institu-
to de Pensões e Aposentadorias dos Bancarias, digo, Instituto de Aposen
t adoria e Pensões dos Bancarias; UE, sabe ter Gerson de Souza Paiva tido 
lucta corporal com um seu collega do Banco de nome Jacintho Henriques Cmr , 
r~a, no Café Ultramarino; QUE, Gerson de Souza Paiva um dia solicitou ao 
Gerente Armando Mesquita que lhe transferisse da secção de contabilidade 
para a do expediente, por estar incompatibilizado com o contador do Banco 
senhor Ruy Solheiro, no que f~i attendido, apezar de isto n-o poder ser 
feito se diminuição de vencimentos, respondendo Gerson,que se sujeitava 
msmo com a perda de vencimentos; QUE, o gerente Arnando Mesquita atten
deu a solicitação de Gerson sem diminuição alguma de seus vencimentos; li 
QUE, Gerson de Souza Paiva ja havia sido anteriormente castigado com uma 
suspensão por tres dias com perda de vencimentos, e sem prejuízo do serv_! 
ço, não tendo o gerente Arnando Mesquita no fim daquelle mez dado des
contar os tres dias de vencimentos, e sim pagar integralmente QUE, Edmun-

, / do Pacheco, funccionario tambem deste Banco, e filho do depoente, disse ao 
depoente, have Gerson lhe atirado com um "buvard" não tendo-lhe declarado 
qual a razão· QUE, por diversas vezes Gerson de Souza Paiva, ou por esque
cimento ou tro motivo qualquer vinha discurando do serviço dos serviços 
que lhe eram confiados; QUE, devido a esses descuidos de Gerson por di-
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por diversas vezes ia dando preJUlZO ao Banco em sommas de percenta
gens em lançamentos de debitas de santas; dada a palavra ao dB advo
gado do Syndicato dos Bancarias de Manáos, foram feitas diversas per
guntas,que tiveram as seguintes respostas: U , não sabe o motivo do 
atrito havido entre Gerson de Souza Paiva e Jacintho Henriques Cort~ 
QUE, tambem não sabe o motivo da desitenligencia havida entre Gerson 
de Souza Paivae e Edmundo Pacheco, dentro do Banco; QUE , sabe que o 
motivo determinante da attitude de Gerson de Souza Paiva, ~o dia qua
ze do corrente no recinto .~o Banco contra a pessoa do senhor gerente 
A~ando esquita,foram as faltas por aquelle cometidas no Banco por 
aquelle Gerson; UE, o depoente sabe que Gerson de Souza Paiva só foi 
castigado uma vez c,o? a pena de suspensão por tres dias, ja referida, 
e mais reprebensõe~ QUE, sabe que a gerencia estava lavrando o act~ 
de suspensão de Ge~son de Souza Paiva por occasião do delicto v~ri/fl 
ficado, pois que,preterrli proseguir com o inquerito para apurar as ij\. 
devidas faltas; QUE , o depoente informa que Gerson de Souza Paiva es 
tá suspenso de suas funcções por acto da gerencie desde o dia quator

1 
ze de ar~o recemfindo; UE, não se lembra se foi fornecido nota de 
culpa a Gerson de Sou1a

1
Paiva dessa ultima penalidade que lhe fora 

aplicada pela GerenciaV, E como nada mais disse, e nem lhe foi per
gutado , deu-se por findo este depoimento deppis de lido e achado con
forme, vai assignado pelo presidente do inquerito, pelo declarante e 
pelo representante do Syndicato dos Bancarias de Manáos, em duas vias. 
Dou fé. Eu , Arthur de Bastos Rebello, Escrivão !es~_if~~Ato , dact.r 
lographei e subscrevo. ~, ~ ~ R~ , ~ ~ 

c tP~r; e 
.:::;.._.-__,..,.: ~ .. .A.t_ 2 . d • • /'{'-- ~ ~ 
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Eduardo Augusto Fernandes de Mattos, com quarenta e cinco 
annos de idade, portuguez , casado, bancaria, residente a rua Henri
que Martins, 292, desta cidade, aos costumes disse nada, testemunha 
que sobre o compromisso formal de dizer a verdade, do que soubesse 
do que lhe fosse perguntado , passou a ser inquerida sobre os factos 
da ordem de serviço da gerencie interina do Banco N cional Ultrama
rino , e ainda do depoimento Armando Mesquita, respondeu: QUE, no dia 

1 quatorze de Março recem-findo, por volt a das 1>it e quarenta e cinco 
mais ou menos da manhã desse dia, achava-se o gerente deste b co em 
seu gabinete conferenéiando com o doutor Armando Madeira, advogado 
do Banco Nacional Ultramarino, a maneira como devia ser castigado o 
funccionario Gerson de Souza Paiva, por actos de derespeito a pesêôa 



' ' .. 
pessôa do gerente rmando Mesquita; QUE , ficando assentado a formula 
a ser feita seria suspensão do funccionario Gerson de Souza Paiva, e 
abertura de um inquerito administrativo para apurar as referidas f~ 
tas; QUE, ouviu o gerente Armando Mesquita dizer ao doutor Armando I 
Madeira, se Gerson de Souza Paiva enderecasse uma carta g r ncia J~ 
do Banco pedindo desculpas das faltas comettidas, ficava desde logo 
autorizado a não iniciar o inquerito administrativo e sem prejuízo 
de Gerson de Souza Paiva; ~UE , minutos depois o depoente ouviu duas 
detonações e levantando a cabeça verificou que Gerson havia se intro
duzido no gabinete da gerencia sem ser perseb~· o.J desferindod dois. · 

. :~ue ~ av convers.an o sobre 
d1sparos pela costa do gerente Armando Mesqul nversanao outros as-
sumptos com o doutor Armando Madeira; QUE, quando o gerente Armando 
Mesquita procurava s·hir do local onde se achava foi detonado contra 
o mesmo novo tiro; ~UE, o depoente sahindo de sua carteira pela secção 
da contabilidade,viu ainda Gerson desfechar um tiro em si proprio no 
seu ouvido esquerdo; QUE, chegando a porta por onde entrara Gerson, i~ 

to é, pelos fundo do gabinete da gerencia , viu Gerson Paiva procurando 
manejar com as duas mãos a pistola com que se achava; QUE, chagando o 
depoente junto a Gerson este atirou a pistola em cima d carteir,a do ge
rente, desfallecendo lentamente nos braços do depoente e do funcciona
~io Leão Pacifico Ezagui; QQE, o depoente viu o gerente Armando Mes~ui
ta sahir amparado pelo doutor Armando Madeira até a secção da contubil1 
de; QUE , ainda amparado pelo mesmo doutor rmando Madeira foi conduzido 
pelo carro da Assistencia .Publica para o Hospital da Sociedade Benifi
ciente Fortugueza, seguindo tamhem no referido carro o se~or Thomaz da 
Costa Barreiros; QUE, chegando ao mencionado hospital foi operado pelo 
doutor Ernesto Oliveira e Turiano Meira, e out~os; QUE, varias vezes// 
Gerson de Souza Paiva cometteu actos de indisciplina em serviços e con
tra collegas, dando margem a g ue o ~e.ftgte Arrrando Mesquita solicitas se 
ao doutor Gercino Cunha M~~i~8~R Gers~~ehavia sido ddmittido no ser- r 

viço do Bane o, a pedido do mesmo doutor Gere ino; QUE, Gerson de Souza I 
Pai va por ter se negado a fazer serviços do Banco e aseu cargo determi-
nado pelo contador Ruy Solheiro, soffreu a pena dis~iplinar de tres dias 
de suspensão com perda de vencimentos e sem prejuízo de serviço; QUE, 
a penalidade imposta a Gerson de Souza Paiva consta da ordem de serviço 
com a assignatura de todos os funccionarios do Banoo; QUE , no fim do // 

\

1 
mez,o gerente Armando Mesquita determinou que pagasse integralmente os 
ven::imentos de Gerson e bem ass1m no dia da suspensao. que nao communi
casse o Ministerio do Trabalho e á e do Banco, em Lisbôa, afim de 
não prejudicar Gerson, o que foi fei t • iUE, o depo nte sabe ter Gerson 
de Souza Paiva, aggredido um seu coll ga de nome Jacintho Henriques // 

{ Corrêa, por mo ti vos de serviço do Banco; QUE, o pepoente haver Gerson de 
Souza Fai-va, digo, o depoente soube haver Gerson de Souza Faiva, um 11 
dia atrevidamente jogado um "buvard" cont o funcionaria Edmundo Fache

\co, dentro do Banco, na hora de expediente ada a palavra ao advogado do 
Syndicato dos Bancarias de Manáos , por est foram feitas perguntas que 
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perguntas que obtiveram as seguintes respost as: QUE, Gerson de Souza 
~aiva desempenhava sempre mais ou menos bem osserviços a seu cargo; 
QUE, não sabe os motivos de serviço que determinaram os attritos dVe 
Gerson de Souza Paiva com seus collegas de trabalho ja referidos; 
QUE, attribue o acto de Gerson de Souza Paiva no dia quatorze de ar
ço findo, a attritos occoridos, digu a attrito occorrido momentos 
antes com o gerente Armando esquita em virtude daquelle Gerson de 
Souza Paiva ter abandonado no dia anterior, deixando irregular o se~
viço a seu cargo; QUE,por accasião do tLLto referido Gerson de Sou 
za Paiva fora con 1 a o a retir ar-se do Banco por ter derespeitado o 
geren e rmando Mesquit~~QUE, o declarante informa que Gers~ de Sou 
za-Paiva desde o dia quatorze de Março findo, por acto da gerencia in 
terina está suspenso de seu cargo, não sabendo se lhe foram dada nota ) 
d( cúlpa . E como nada mais disse, nem lhe foi perguntado deu-se por \ 
fin e~te depoimento depois de lido e achado conforme, vai assignado 
p ~üo presidente do inque ti to, pelo decl arante e pelo represent ante do 
yndicàtó dos Bancarias de Manáos, em duas vias. Valendo as entre li

nhas c!a pagina 16 verso, que se lê: "que estava conversando sobre" e 
" quf! o aconselhasse", dou fé. Eu, Arthur de Bastos Rebello, scfivão 
~~~rito, dactylographei e subscrevo. ~~~ oUL ~~ 
I ~~·~· 

-· ~~~/~ 
/~~ ~7'::/~u~/ $, 
/L[~~ ~ 
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JUNTADA 

Aos cinco dias do mez de Abril do anno de mil novecentos 
e trinta e nove , faço juntada a estes autos do officio dirigido , digo , 
autos, de uma segunda procuração do Syndicato dos Bancarias de Manaos , 
ao doutor Manoel Severiano Nunes . a ponstar, lavro este termo . Eu, 
~~r=a~ ~. 

... 



ESTA O D O A M A Z 
CIDADE DE MA N ÁOS 

- - -------

l~ ... Traslado 
Livro N.0 

.. l .O.~·-· ··-· · · 
Fls. . ..... . l.Q.v ..... . 

Francisco Nogueira de Sousa 
BACHA REL EM DIR EITO 

4,o Tabeliã o 

~o.cu.zação. b stantr - 'j;U<!- DIC.a1'U DúS Jl..A C RIOS 

.DE .... 1.ri. ÁU ao outor. M , ~~ V.Eh~~J ~ LI.l.'iES.. . / 

v-t U. t " ~ C'~"' C<--<--/-/"/ 

. .... .... ....... ... ........ ... . ... . ((!"-r~t ~--f/'/..}!" ~~ /.. _..,. 

SA I BAM quantos este publico instrumento de procuração ba tante virem que aos Cinco

::.-. .-.-::. ::.::.-:~ .-: dias do nzê. de -- Q ~_!-~- --:-.- - lto ano de mil novecento e trinta C'! _no V n-- nesta 

cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, Repablica dos Estados Unidos do Bmsil, perante mim, 

Tabelião, compareceu-:-- -comooatorgante o .S.INDTC . .ATO. DOS .. BANC RTQS . nr.;. HAN. U 

com sdr 

t r . RDE 

nrat.a cidade , rrprcsrntado na p~ss6a dr sru 

DOS S TOS CASTRO , 
r-;:; -
C-

··_3 ········ 

r rsidrn 

conhecido .. como o. proprio pela duas testemunha abaixo nomeadas e a sinadas, de cuja idmtidade 

e capacidade dou. fé, e perante elas disse que, por este publico instrumento, nômeava .. . e 

constituía seu ba tants procurador . .nc.a ta c i.da.dr ao Douto r ANO . L S :SV ~R I-

.A U ES , _ hr silriro , ... P.1Et:1:.9~ . , .. C; sud_o,. a.4.Y0.6 do , _.r_r ~. 4c:pJq n_qf?-

t Cld~_doa OS]OCial .mrntc .P.~r~ - ~qJ·çn.: _49. .~ ... ~.9 .. 49~ .... o.s .. ~~-~- + .t9 .~ .. 9 ... JP.:-::/ 

. t c r os s r s do seu o. ao c 1 · do tJ. E. ui'~ u l1S414 Jt.l V o..w Y:l.lal y_ucr. .... .. ; 

processo ~dministrativo ou ... Judici rio r per ntr. Bancos c outros 
r,stubclrcimrnto dr cr~dito r ond~ mais sr f ça mistór , com o 1 

-~~~ _d~_ s __ ~-~~.9 .. ~ _c .. !. .~ _cursos ~rgais , pr~tica~ .. todos os átos om bo-

.:n .. r f i c i_~ . .d.~ . --~ 1 ~_o ... ~ n. ~~ ... ~ .~- ~~- ~ -~a dg ,_ .. .f..~ _c ~~.4.9 .. ~rn ... v i go. .. ~ ... ()_s ~a .P.: ª-ª-~ º ·s ---~-~ 

t r r i .. ~.!.-~-~-~--~ .. \. .... c_o_ !!: _~ -~ .. r .. ~A.? .. ~ .... - ~9. ...... ~~?.A~.~--~. !. -~ -~- -- .. ~-- ~~ .... 9. .~.!!: -~-~ .. ~ .~ .. ~tª·º--~ ... .c::::._ ........... .. 

...................................... e-~ ........ 



I •r ·t- , 
f : 

( 

..... ... ....... ... ~ .... .................................................................................................................................................................................... . 
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CONCLUSÃO 

Aos cinco dias do mez de Abril do anno de mil novecentos e trinta 
e nove , passo estes autos conclusos ao doutor Manuel da Rocha Barros 
presidente do inquerito; d~que ara constar , l avro este termo . Eu , 
~ ck.~~~ ~. . -

TERMO DE R .,CEBIMENTO 

Na mesma data acima declarada, no gabinete da gerencia do Banco 
Nacional Ultramarino, me foram entregues estes autos por parte do se
nhor Doutor Manuel da Rocha Barros, presidente deste inquerito~· do I 
que para constar , l avro este termo . Eu ,~ ~ R~ . _ . 
~ 

" 



CERTIDÃO 

Certifico que 1ntimei pessoalmente os senhores Ruy Solheiro e Ja
cintho Henriques Corrêea, do despacho retro de que ficaram scientes . 
~ara constar, passei a presente ; dou fé . Manáos, 5 de Abril de 1939 . 

O Escrivão . ~ 

~ ~ ('à~ rr.c ·! . 
CONCLUSÃO 

Aos oito dias do mez de Abril do · nno de novecentos e trinta e 

nove, faço estes autos conclusos ao senhor doutor Manuel da Rocha Bar

rros, presidente do inqueri;o~~que para constar , lavro este termo. 

Eu, ~ AJI. (éj~ Jf~r- ~. 
~ ~--~_;._;., r----=--~44•A4• -~ _.._::. z =-..c=e-o 
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RECEBIM ~NTO 

Aos oito dias do mez de Abril do anno de mil novecentos e trinta 

e nove, me foram entregues os presentes autos por parte do senhor doutor 

Presidente. Do~q~a constar, lavro este termo . Bu, ~ ~ 
~ -J,:;r tf..~ r -~· 

C RTIDÃO 

Certifico que intimei pessoalmente os senhores Ruy Solheiro e Ja
cintho Henriques Corrêa, do despacho retro do que ficaram scientes . Para 
constar, passei a presente ; dou fé. 

Manáos , 8 de bril de 1939. 

O Escrivão. 



TERMO DE ASSENTADA 

Aos oito dias do mez de Abril do anno de mil novecentos e trih -ta e nove, Estado do Amazonas , no gabinete da gerencia do Banco Na-
cional Ultramarino, ondeu eu escrivão do presente inquerito adminis
/tra tivo, fui vindo, ahi presentes o doutor Manuel da Rocha Barros, 
presidente do inquerito, doutor Manoel Severiano Nunes, Advogad o do 
Syndic to dos Bancarias de Manâos, conforme procuração junta a estes 
autos, e as testemunhas senhores Ruy Solheiro e Jacintho Henriques 
Corrêa, intimâdas par· prestarem declaraçÕes, o senhor doutor presi
dente passou a dar inicio aos trabalhos, convidando em primeiro lu
gar o senhor Ruy Sol)eiro, a dizer o que soubesse que lhe fossem 11 
perguntado, e a outra testemunha a se retirar do recinto até chegar 
a sua vez de ser ouvida, o qu~ ~e~o sido cumprido; do que para cons
tar. Eu,~ ~ ~ 19~ ~ 

TERMO DE DECLARAÇÕES 

4~ Testemunha 

Ruy José Váz Solheiro, que usualmente assigna Ruy Solheiro, I 
com trint e dois anno s de idade, brasileiro, casado, con tadar do I 
Banco Nacional Ultramarino, residente a rua 24 de Maio, 440 - Villa 
Italia D, nesta cidade, aos costumes disse nada, testemunha que sob 
o compromisso formal de dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse 
perguntado, passou a ser inquerida sobre os factos constdntes da or 
dem de serviço da gerenc ia interina do Banco Nacional Ul tra!ll8rino, e 
ainda do depoimento do gerente 1 rmando Mesquita , no inq ueri to poli
cial, respondeu: UE, no dia 14 do mez de Março proximo passado, o 
depoente por cerca de nove horas mais ou menos chegando ao Banco, I 
foi chamado ao gabinete do gerente senhor Armando Mesquita, para I 
confirmar perante o doutor Armando Madeira, advogado do Banco e do 
senhor José de Santanna Barros, funccionario do Ministerio do Tra
balho, nessse Estado, que o senhor Gerson de Souza Paiva se insu
bordinara o~t o de oente e contra Jacintho Henriques Corrêa, em 
objectD , digo, em materia de serviço, sendo-lhe ordenado pelo geren 
te Armando Mesquita que o depoente communicasse por meio de um offi 
cio ao Minis te ri o do 'l'rabalho, a suspensão por trinta dias de Gerso 
de Souza Paiva, e fosse convidado o doutor Armando Madeira, por meio 
um mfficio , para presidir o inquerito a ser instaurado contra Gerson 
de Souza Paiva, afim de apurar factos pelo mesmo praticados; QUE, I 
na occasião de estar o depoente cumprindo as ordens do gerente Arman
do Mes'iuita, ouviu uns estalos, julgando serem pneumaticos de automo- ' 
veis na rua; QUE, acto continuo foi surprehendido com o gerente A rm~ 
do Mesquita, cahido a seu lado na secção de contabilidade, amparado 
pelo doutor Armando Madeira; QUE, viu o gerente Armando Mesquita com 
diversas manchas de sangue na roupa, dizendo-se , dizendo achar-se fe-



ach· r-se ferido; E, na occ sião que lev tava-se p r p r r o 
gerente rm do esqui t a deparou co Ger on Pai va com o r osto to
do ens unguetado, com uma ar de fogo ·na mão, a qual procurava de
t on.J r , j o do-a para traz da carteir do gerente; QUE., ouvindo I 

gue orde r que oba -sse um co, o depoente s ahiu afim de I 
attender t al -ordem, procurando na ph · c i s Stud rt, o dico do 

· B· co ue é o doutor Fl vi o de Castro, e co o não encontrasse sa-
hiu em busca e outros em divers s ph ci s; UE, *o encon t r -

I 

do s pbar ci as onde · dou nenh dioo, regressou o Banco; DE, 
o chegar ao B co ja o gerente Arma o Mesquita, havia si ~do tr s-

port do par o hospit d Sociedade Benif icente ~or ~u za; QUE, I 
o de poente s hindo nov r nt e foi a policia onde encontrou o doutor 
Hosannah da Silva, edico legist da policia, com o qu 1 foi ate o 
r eferido hospital; QQE, ehe do a Benifioente Port uez , t be I 
cbe va o doutor rDesto Oliveira, assistindo o depo te os pri ei
ros cur tivos feitos no gerente rm do esquita; DE, os ferimentos 
vistos pelo depoente era n· s coo ·t ~s, na b rr a e deb xo do br ço; 

DE, o depoont ssis tiu d pois dos curativos feitos no senhor esqui
ta, viu o mesmo, ir p r a sala de r adiolo ·a, e dahi par a s al a de 
operações onde foi oper ~do; QUE, o gerente foi operado pelo doutor I 
Ernesto de uliveira , e doutor Târlano eira , e outors medicas : QUE, 
devido const · t s ct s de desobidiencia por parte de Gerson de Sou
za Paiva, ao depoente, foi este obrigc.tdo a gerencia a aplicação de I 
uma pe discipli r d suspensão por tres d s, com perda de venci-

ntos e sem prejuízo do Banco; QUE, a pe solicitad pelo depoente 
f oi aplicuda a Gerson de ouza Paiva, com a ordem de ·serviço ng 45, 
cuj a ordem teve o visto de todos os f unccio rios do Banco , inclusi-
ve Gerson de Souza Paiva: UE, ter do o mez em que foi suspenso 

' Gers on de Souza PaiTa, o ger nte ; · n o llesqui t a determinou -.~ o de
poente que m· das se p g~ r integr mente os vencimentos de Gerson I I 
e bem ssim, não fi es e communicação d di t et pen ·á éde do co 
e Lisboa, e be assi , a inspecção do Ban:o, no Rio de Janeiro: U , 
Gerson de Souza Paiva , um dia solicd)a ao gerente A ndo Mesquita a 
sua transferenc da secção de contabilidade p ü do expediente; I 
QtTE, sendo o depoente c sult ad o pelo gerente rm do esquit s obre 
a solicitação f eita por Gerson Paiva ~ste cqueeedeu: QUE, Gerson de 
Souza ~aiva, na c níecção dos inventarias da s contas,àujo livro ea
cripturava procura a sempre f zel-os com 1 pis mui to duro, fie o as 
mesmo pouco legiveis, d do motivo a recl a ~Ões da inspecção geral I 
dos B· coa: QUE, Gerson apez r de aivertido procurou melhorar pouco a 

e bilid de de ditos invent arim; QUE, tendo o funccio rio Jacintho 
enrl ques Corrêa communic o ao depoente que Gerson h via j o do o di_! 

rio em ci de sua c teira, o qu· havia sido entregue a Gerson afi 
de f azer certas emend s de l ança nt os que es tav m errados, o depoente 
ordenou a Gerson que f os se collocal-o em seu competente lugar; 1; 11 



lugar; QUE, regressando o depoente ao Banco para o expediente d tardef 
um funccionurio do B co communicou ao depoente,haver Gerson aggredidoR 
o funccionario Gerson, digo, Jacintho Henriques Corrêa, no café Ultra 
marino; QUE, o depoente levou ao conhecimento do gerente Armando Mesqu1_ 
ta a aggressao de Gerson; QUE o gerente Armando Mesquita, chamou Gerson 
a gerencia, e perguntou-lhe oque achav~ do procedimento que acabava de 
praticar, respondendo Gerson ªchur ridículo, e que, resolvia por si I 
mesmo os assumptos que lhe affectavam; QUE, o depoente sabe ~ue Gerson 
de Souza Paiva, erium funccionario relativamente zeloso, porem que ul
timamente era accuso.do de muitas faltas. Dadaa a paL .. vra ao doutor Ma
nuel Severiano Nunes, advogado do Syndicato dos Bancarias de Manáos, I 
por este foram feitas as perguntas que obtiveram us seguintes respost s 
digo, respost as: QUE, as insubordinaçÕes de Gerson de Souza Paiva, pa a 
com o depoente datam de antes de Maio de 1938, sendo a pena de suspe -
são aplicado em Maio de 1938; QUE, o depoente nao pode precisar o no e 
do Banco que lhe dera noticia do ~~rito havido entre Gerson de Souzá 
Paiva e Jacintho Henriques Corrêa~QUE, no dia quatorze de Março, ao 
chegar o depoente ao Banco as nove horas, soube que havia tido um ba
te bcc, a , entre o funccionario Gerson de Souza Pai v a e o gerente rman
do Mesquita, nada assistindo portanto do que occorera por esta occasiao; 

UE, o depoente não sabe se erson de Souza ~aiva tenha sido scientifi 
do de sua demissão do Banco QUE, na vespera do delicto o gerente Arma - -do Mesquita, determinou ao depoente ~ue visse os annos de serviço que 
ti erson e Souza aiva, para demittil-o; QUE, acredita ter o ge-
rente Armando esquita assim se manifestado porque estava basttmte abo~ 
recido com a ausencia de Gerson de Souza Paiva, prejudicando o serviço 

UE, o depoente man eve sempre em serviç~ as melhores relações com Ger 
son Íe Souza Paiva. E como nada mais disse e nem lhe foi pergunt ado, 
deu-se por fim este depoimento, que depois de lido e acha·do conforme, 
vai · ssignado pelo presidente do inquerito, pelo decl · r ante, e pelo I 
representante do Syndic ato dos Bancarias de Manáos , em duas vias. Dou 
fé. Eu, Arthur de Bastos Rebello, escrivão, dactylographei, subscrevo. 
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5~ TEST MUNHA 

Jac intho Henriques Corrêa , com vinte e um annos de id de , por
tuguez, solteiro , bancario , residente a avenida ffonso Penna , 46, de~ 
ta cidade, aos costumes disse nada, testemunha que sob o compromisso 

t 

formal de dizer a verdade do que soubesse e lhs fosse perguntado, pas-
sou a ser inquerida sobre os factos constantes da ordem de serviço ,Lda 
gerencia interina do Banco Nacional Ultram~rino, e a inda do de oimento 
do gerente Armando Mesquitil , no inquerito policial , resp ond en-
do o depoente no diz treze de arço recemfindo, retirando-se, mgo , re
tirado-se do B~nco, as cinco e quinze do mesmo, teve necessidade de vol 
tar, e ao entrar soube haver Gerson sido dispensado dos serviços do Ban 
co· QUE , no dia quatorze do referido mez de Março por volta das oito e 
quarenta da mnha, digo , da manhã , o depoente chegou ao Banco, o depoon-

' te teve sciencia que Gerson não havia sido demittido e sim suspenso por 
3o dias , recebendo ordem do gerent e rmant Mesquita, para assumir a 11 
carteira confiada a Gerson de Souza Paiv QUE, j a se achava o depoente 
trabalh , do depois das nove horas quando uviu estampidos em numeros de 
tres, j.ulgando ser na rua; QUE, ol)ando para a gerenci a depurou com Ger 
son em pé no gabinete da gerencia , e o gerente ndo Mesqui t a , na I 
secção de contabilidade amparado pelo do utor mm· do Madeira; QUE, sabe 
ter sido Gerson o autor dos ferimentos pratic ados na pessoa do gerente 
Arm~do Mesquita por ter visto 'o mesmo Gerson empunhando a arma ; UE, I 
assistiu o gerente rm ndo Mesqui ta sahir umprado, digo , amparado pelo 
doutor Armando Madeira para fora do Banco, e segundo so ube, seguiu na I 
assistencia para o hospital da Sociedade Benificente Port~ueza ; QU , I 
viu Gerson cahido na gerenci a , julgando o depoonte estivesse morto; QUE , 
momentos depois Gerson sahiu transportado para a Santa Casa de ise~ 

ricordia ; QUE , sabe ter sido o gerente rmando Mesquita operado pelo 11 
doutor Ernesto Oliveira, e outros; U , Gerson ficou aos cuidados do I 
doutor Pedro Cunha; QUE, o depoente sempre m· t eve boas rel ações com I 
Gerson de Souza Paiva, tanto assim que Gersonpropoz a permuta com o de
poente , e elle Gerson, pois Gerson trabalhava na contabilidade na expe
dição de cambios;QUE, solicitando ao gerent e Armando Mesquita a sua I 
transferencia para a secção de expediente foi trabalhar na secção de I 
cambio, e o depoente na secção da contabilidade; QUE , em princípios de 
Dezembro do anno proximo passado, verificando no borão do diario um er
ro comettido por Gerson chamou o mesmo para corregir, não tendo sido a
ttendido; QUE, não querendo Gerson a~tender o pedido do depoen te fo i o
brigudo este levar t · l erro ao conhecimento do contador luy Solheiro; 

UE, o contador Ruy Solheiro foi a Gerson para corr cgir o referido erro, 
não sabendo o depoente entret~to, se foi Gerson que fez u corregenda ou 
o chefe da carteira; QUE,nesse mesmo dia, Gerson sahiu · s onze horas da 
manhã do serviço do Banco, tendo ficado o depoente auxiliando um seu col 



seu collega, num inventario de contas; UE, sahindo o depoente do Bun
co depois, digo, perto das doze horas se dirigiu para o c ~ fé Ultramdri
no onde fa zia as refeiçÕes diarias; QUE, ao penetrar no referido cufé 
Ultram ~rino deparou com Gerson, nada desconfiando da presença de Gerso~ 

ali ; QUE Gerson ao deparar com o depoente chamou-o,e quando o depo
ente aproximou-se de Gerson foi inopinadamente aggredido com um soco, 
o que deu motivo aos dois se empenharem em lucta corporal, tendo sido 
desarpados pelo proprietario do Café Ultramarino, e por um investigadoz 
da ~olicia; QUE, o depoente so attribue a aggressüo sofrida por Gerson 
devido o erro do diario que elle o advirtiu; QUE, o depoente não levou 
·o conhecimento da gerencia,nem do cont or a aggress· ... o que soffrera 
Gerson, vist o ter sido na rua, sabendo entret· nto ter chegado ao conhe
cimento da gerencia poe intennedio do cont ador do Bê:lllc o, e haver sido 
Gerson · dmoestado pela gerencia, comprometendo-se não mai~ repetir; I 

f cto de ter sido levado ao conhecimento da gerencia e haver 
o ge-rente admoest do a Gerson e este compro·metido-se a não repetir t al 
facto,por interme~io de seus collegas, visto nesta t arde não ter vind / 
trabalhar; QUE, nao sabe dizer nada se Gerson praticara outros er ros 
em serviços de seu cargo; QUE , sabe ter sido Gerson~aiva, uwa vez te 
digo, _suspenso, ignorando o tempo por desobediencia ao contador em IJ 
questoes de serviço . Dada a p·lavra ao doutor Manoel ~everiano Nunes, 
advogado do yndic uto dos Bancarias de anáos, por este foram feit as 
as perguntas que obtiver m as seguintes· respostas . ~UE , o depoente ao 
ao Banco no dia 14 de Março recem findo, soube que j a tinha havido um 
desentendimento entre o gerente rmando Mesquit a e o funccionario Ger
son de Souza Paiva, ouvindo dizerpor uns no B· co ue Gerson havia si
do demittido, e ou1rts ue Gerson havia sidosuspenso, nada podendo hn
tret nto assegurar;~-~UE, Gerson de Souza Paiva, sahiu no dia treze de 
Março recem- findo, aepois da hoha regularmentar, no expediente da t ar
de; QUE, não sabe dizer se o expediente fora prorogado nesse dia à t ar 
de, porquanto não tomou conhecimento nenhum da gerencia nesse senti 
E como nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por fim est 

, depoimento, que depois de lido e achado conforme, vai assignado pelo 
presidente do Syndicato dos Banc arias de Manáos , em duas vi s. Dou fé. 
Eu, Arthur de H stos ebello, escrivão , d· ctylographei, subscrevo. 
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JUNTADA 

Aos onze dias do mez de Abril do anno de mil novecentos e 
trinta e nove, faço juntada do officio dirigido ao presidente deste 
inquerito,pelo doutor Manoel Severiano Nunes, advogado do Syndicato 
dos Bancarios de Manáos, pedindo que sejam ouvidas as testemunhas I 
constantes do mesmo officio. .Para constar, lavro este termo. Eu, 
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Ilmo Senhor Doutor Manuel da ocha Barros 

DD .Pres ldente do Inqueri t o Administrativo,no Banco Nacional 
Ultramarino , nPsta Capital . 
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o infra assi nado , advogado constituido pelo Sin
dicato dos Bancarias de Manaus , par~ , Jspecialmente . acompanhar 
o pr ocesso de inquerito que se esta procedendo no Banco Nac1o 
nal Ultramarino , sob a .. digna presidencia de V.S., para apurar a 
procedenc~a de acusa ,oes que pezam sobre o funcionaria bancario 
Gerson de Somza Paiva ,reqqer, no interesse da defeza do mesmo ,
que se j am tomados por termo os depoimentos dos funcionarias do 
mesmo Banco, senhor s , Antonio Jose Pires,chefe da carteira cambi
al , toyses de Abreu Vieira, chefe da cart eira de .. cobranc.as , Manuel 
Au s to Pinto , chefe da carteira de Administrac.ao e Bens , Alfr edo 
Yarques , aux111ar da carteira cambial,Americo de Brito Quadrms, 
auxiliar,Josn albi , a xiliar , e Cl odoaldo Araujo Pereira, auxi l.i 
ar . 

E.dPferimento . 

!Le a A' H • ,0_ /) 
0 

O f)"~ ~ ~ .,....._..,__ . . . . . . . . . . . . . . : o I.--~,., 
(Manuel Severiano Nunes ) 

Advogado 
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JUNTADA 

Aos onze dias do mez de Abril do anno de mil novecentos e trin
ta e nove, faço juntada a estes autos, uma carta d.irigada ao presi
dente deste inqueri to, pela gerencia do Banco Nacional Ultramarino, 
bem assim, do depoimento do senhor Gerson de Souza Paiva, prestado 
perante a autoridade policial, e do corpo de delicto procedido para 
verificar os ferimentos necebidos pelo senhor Armando Mesquita, da
dos por certidão pela autoridade compet;n;e. flara constar, lavro I 
este termo. Eu, ~ ~ a~ R~-~ 



CODIQOS o 

f> ETERSO N'S, BE NTLEY 'S, 
BROOMH ALL, MASCOTTE , 

R IBEIRO, LIEBER e A BC 111~. 

GUEDES . 

HrlNCO Nh\CIONAL UL T 1-\Mt\RINO 
SOCIEDADE ANONI MA DE RESPONSABI~ADE LIMITADA -

/Í) ~ . /_~. · ó ~4 ~~-~ 
R f GERENCIA (/~~.,..,~,-- 271, Rua Mcrife~aÍ -~doro 
~e~.--=-==:..;;...::~-- ~ ... .. é~~ ,;-• .:dE , ... ~"---~~~o~~ 

, MANAUS 
~ ~~'-'••-•""~ l/lo r---..c. -·--•---.. •-- -c.cpL<-c// 

Manaus, 8 de Abril de 1939~~ -?/- .7 J ,/' 

tV_./.,? =-

Ilmo. Sr. Dr. MANOEL DA ROCHA BARROS 
NESTA. 

A interesse deste Banco, no inquerito 
admini strativo contra Gerson de Souza Paiva, que v.sa. 
preside, pedimos que seja junta aos autos a certidão 
anexa, do depoimento daquele sr. perante a autoridade 
poli ci al, no i nquerito aberto em cons equencia da agres
são praticada pelo mesmo . no dia 14 de Março findo contra 
o Gerente desta Agencia Sr. Armando Mesquita, bem como 
do teôr do corpo de delioto procedido para os 
ferimentos recebidos pelo Sr, 



, 

~XMO. SNR. DR. CHEFE DE POLICIA DO ESTADO DO AMAZONAS 

O BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, para ins

truir o inquerito administrativo que está procedendo contra 

Gerson de Souza Paiva, precisa que V. Exa. se digne lhe I 
mandar por certidão, ~erbo ad verbum, o te8r do depoimento 

do referido senhor prestado no inquerito policial instaura

do em virtude da tentativa de homicidio pelo mesmo pratica

da contra o Gerente deste Banco, Sr. ARMANDO MESQUITA, no I 
dia 14 de Março passado, assim como o teOr do corpo de de

licto procedido para verificar os ferimentos recebidos pelo 

mesmo Sr. ARMANDO MESQUITA. 

Nestes termos, 

-~ e-o~/:~ 
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C li. R T I D 1 0:• OSWALDO DIAS SOBRAL, ESCRIVlO 
DA DELEGACIA AUXILIAR DE POLJ. 
CIA DA CAPITAL, POR NOMEAÇÃO/ 
LEGAL, ETC , • 

CERTIFICA, em c~primento ao despacho retro do Exce
lentiaaimo Doutor Chefe de Po~icia e a requerimento do Banco / 
N~cional U1tramarino, que as declarações do Senhor GERSON DE / 
SOUZA PAIVA, assim como o teôr do corpo de delito do Senhor // 
ARMANDO MESQUITA const~ de:- ~Auto de declarações que faz // 
GERSON DE SOUZA EAIVA:- Aos vinte e nove dias do mez de Março/ 
d.o ano de mil novecentos e trinta e nove, em Manaus, no Amazo
n s e na Santa Casa de Misericordia, quarto de primeira classe, 
numero um, onde foi vindo o Comissario ~o~o Martins de Souza,/ 
Comigo Escrivão abaixo assinado, presente o Kscriv!o abaixo a~ 
sinado, presente GERSON DE SOUZA PAIVA, amazonense, dizendo ter 
vinte e trez anos, solteiro, bancario, sabendo 16r e escrever,/ 

~ resid nte a rua Lauro Cavalcante, numero duzentos e cincoenta e 
sete, o qual, sendo inquerido, decl~rou:- QUE, o depoente entrou 
no Banco Nacional Ultr~arino, desta Cidade, a quatorze de Ju-/ 
nho de mil novecentos e trinta e quatro, como controle de Caixa, 
ganhando a mensalidade de düzentos mil réis; QUE, mezes depois/ 
o depoente foi designado pelo gerente José Carneiro Geraldes // 
para trabalhar como auxiliar de administração de bens, sob a // 
chefia de Manoel Augusto Pinto, com os vencimentos mensaes de / 
duzentos e quarenta mil réis; QUE, mezes depois, o depoente foi 
convidado pelo Senhor Eduardo Augusto Fernandes de Mattos, con
tador daquele estabelecimento, não lembrando-se da data exata,/ 
para 1 nçar um livro ~Diario de Caixa~; QUE, o depoente aceitou 
o convite de Eduardo, então contador do Banco, com o ordenado / 
de trezentos mil réis; QUE, já na gerencia do Banco Nacional U~ 
tramarino, o senhor Armando Mesquita det rminou ao depoente que 
deixasse o serviço do livro de ~Diario de Caixa~ e tosse lançar 
outros livros, em numero de oito, na mesma secção de Contabili
dade, sem haver acrescimo de vencimentos; QUEr o depoente como/ 
escriturario da secção de Contabilidade, naquele tempo foi con
siderado um dos primeiros funoi narios, pois era sempre o pri-/ 
meiro a entregar os balancetes mensaes á seu cargo, o que poderá 



poderá afirmar o atual contador Ruy Solheiro; QUE, o gerente Ar-/ 
mando esquita reconhecendo a qualidade do depoente, de funciona
rio trabalhador e correto, mandou a~entar os seus vencimentos // 
para quatrocentos mil réis; QUE, o gerente Armando Mesquita chamou 

depoente ao seu gabinete, não sabe o declarante a data, para// 
1 ~çar um livro de respons bilidade por letras descontadas, dize~ 
do:- se o depoente err sse a escrituração do livro, el Mesquita/ 
poderia ser dimitido, porém o declarante ser1 o primeiro~ QUE, / 
nesse momento, digo, nesse particular, o depoente tem o prazer de 
afirmar que a escrituração feita no referido livro, durante o te~ 
po que esteve a seu cargo, não houve um só erra, conforme a pro-/ 
messa feita pelo depoente ao gerente Armando Mesquita; QUE, o de
poente em virtude do serviço feito no referido livro de responsa
bilidade por letras descontadas teve o acrescimo nos seus venci-/ 
mentos de cem mil réi • QUE, diante a uma desinteligencia entre o 
depoente e o cont dor Ruy Solheiro, o declarante foi com o geren
te Armando Mesquita pedir um especial favor:- para lhe transferir 
da contabilidade para o expediente, pois não queria trabalhar com 
o contador atual, para evitar peiores consequencias; QUE, o g -// 
rente Armando Mesquita fez algumas ponderaçOes ao depo , dizen 
do que ele declarante era empregado de contabilidade, pois para / 
isso tinha queda, e mesmo assim ganhava um bom ordenado: quinhen
tos mil réis; Q~, o depoente insistiu com o senhor Armando Mes-/ 
quita, mesmo com o desconto de cem mil réis, passando assim a ga
nhar quatrocentos mil réis, porém queria ser transferido; QUE, / 
diante da insistencia do depoente, o senhor Armando Mesquita cha 
mou o contador Ruy Solheiro e lhe perguntou ae havia incomvenien 
te da transferencia do declarante para a carteira de Cambio e a// 
de Jaeintho Corrêa para a de Contabilidade, tendo o contador res
pondido que não havia incomveniente na transferencia; QUE, diante 
da resposta do Contador o senhor Armando Mesquita, o depoente foi 
transferido para a earteir de Cambio, chefiada pelo senhor Anto
nio José Pires, com os vencimentos integraes e Jaeintho Corrêa// 
para a carteira de Contabilidade; QUE, na carteira de Cambio, o// 
depoente exerceu as funções de primeiro auxiliar, sem haver falta 
e reclamaq!o até a tarde de treze do corrente, o que pode dizer / 
o senhor ADtonio José Pires, chefe da referida carteira; QUE, no/ 
dia treze do corrente, pelas treze horas, o depoente chegou no ed! 
ficio do Banco Ultramarino para trabalhar, onde já estava o chefe 
da carteira de C~b1o, Antonio José Pires, com uma porção de ordens 
para .serem datilografadas naquela tarde, o que o chefe da cartei-/ 
ra achava impossivel· ~UE, o depoente disse para Antonio José Pi-/ 
res que fosse tomar conta do balcão, Al~redo Marques colocava o // 
carbono nos impressos e o depoente datilografava aos, digo, as or
dens em questão, assim iniciaram a tarefa; QUE, ás desesseis e /// 
meia horas o depoente j' havia datilografado todas as ordens e en
tregue ao chefe da carteira para conterença; QUE, depois de ter-// 



terminar atar ta a seu cargo, o depoente foi preparar os cheques 
da mala aerea, batidos pelo senhor Antonio José Pires, á tarde, / 
serviço esse que terminou minutos antes das dessessete hor as, /// 
indo entregar na gerencia; QUE, depois o depoente volvou á car tei 
rapara bater outras ordens destinadas á filiaes subordinantes, o 
que terminou as dessete horas e cinco minutos~ QUE, terminado todo 

# o serviço ja relacionado pe1o depoente, este na qualid de de pri-
meiro auxiliar da carteira de Cambio, perguntou ao chefe se podia 
sa!r; QUE, Antonio José Pires, chefe da referida carteira, disse/ 
ao depoente que podi saír, pois já pasa va da hora regularmentar 
t r inta e cinco minutos~ QUE, com a autori ação do chefe da cartei 
r , o depoente saiu para a sua residencia convicto de que não ha
vi cometido nenhuma falta, com rererencia o serviço que havia sido 
confiado naquele dia; QUE, á noite, o depoente soube por um colega, 
Waldemir Montezuma, que o senhor 1esquita havia lhe procurado, não 
sabendo para que; QUE, o senhor Mesquita, não tendo encontrado o / 
depoente, aborreceu-se, mandou chamar o contador ao seu gabinete e 
ordenou que pagasse ao depoente, de acordo com a Lei, e o dispen-/ 
sasse do serviço do Banco Ultramarino; QUE, no dia quatorze do cor 
rente, ás oito hor s e vinte minutos, o depoent~ entrou no Banco / 
Ultramarino para trabalhar, quando foi chamado pelo senhor Armando 
Mesquita ao seu gabinete; QUE, o d poente, lÍ chegando, n prese~ 

-9• do senhor Mesquita, este disse: "Gerson, você tem trez caminhos 
a seguir, primeiro fazer uma carta á gerencia deste estabelecimen
to pedindo desculpa da falta que havia cometido na di anterior, / 
~alta essa que o depoente até preaente data ignor , ou pede sua/ 
dimiss o ou então eu lhe dimito; QUE, o depoente certo de que havia 
digo, certo de que não havia cometido nenhuma falta, respondeu /// 
para o senhor Armando Mesquita:- que não razi a carta, nem pedia/ 
dimiss!o, que ele Mesquita o dimitisse, tendo em seguida se retir~ 
do para a carteira; QUE, estando o depoente na sua carteira, quan• 
do obegou o senhor Armando Mesquita e lhe disse, com pal vras -/ 
Feras, retire-se do editicio do Banco, pois você está dimitido; // 
QUE, o depoente disse para o senhor Armando Mesquita que não se re 
tirava, pois nêo havia cometido nenhuma falta para que o senhor // 
Armando Mesquita procedesse desse modo com o declarante; QUE, di~ 
te da resposta do depoente, resposta essa que não agradou o Senhor 
Mesquita, este eem motivo maltratou o declarante com palavras, oh_ 
mando-o de moleque, mandando o continuo Americo Quadro que puzesse 
o declarante na rua; QUE, Americo vacilou, n!o dando cumprimento / 
as ordens do senhor Mesquita, talvez por não achar razão para tal/ 
violencia; QUE, o senhor Mesquita vendo que Americo não se movia / 
para cumprir as suas ordens, ele mesmo Armnndo Mesquit a partiu em/ 
direção ao depoente com ares agressivos, o que deu logar o deola-/ 
ran se levantar, receioso de uma gressão por parte do senhor /// 
Mesquita; QUE, o Senhor Mesquita, vendo o depoente em pé, parou, I 
dizendo á Americo Quadr o que puzes se o depoente fora do estabele-/ 



estabeleotmento, ao contrario mandava pol-o tora por intermed1o // 
da policia; QUE, a vista disso, o depoente retirou-se do Banco, // 
completamente desorientado, pensando na deamoralisação que ~otreu/ 
perante os seus oolegas, na repercussão que o caso tomaria em abalo 
de credito, como empregado do Banoo que sempre saem por desfalque/ 
e outras faltas nunca menos desabonadora, desempregado com compro
missos a seu cargo, ficou completamente descontrolado; QUE, dib i
xo dessa pressão, o depoente pensou em dar um tiro no ouvido e ao/ 
mesmo tempo pensava em matar a Armando Mesquita, pessoa quelhe /// 
havia desmoralisado perante os seus colegas e o publiooi QUE, nessa 
altura, o depoente foi a casa do seu irmão João de Souza Paiv , la 
não o ~noontrando nem a sua cunhada, landou mão a uma mauser que / 
se encontr va na p rede e com ela pensou em tirar em Mesquita e / 
em seguida se suieid · QUE, da casa do seu irmão, saíu com a arma 
na cintur , pens do em penetrar no gabinete do gerente Armando // 
Mesquita e matal-o, em seguida se suicidar1 QUE, lá chegando, no// 
Banco, entrou pela porta do tunda do gabinete do gerente, vendo-o/ 
sentado sentado sosinho em uma cadeira, disparou contra ele diver
sos tiros e em seguida tentou ae duicidar disparando arma no seu 
proprio ouvido• QUE, o depoente não se recorda quantos tiros dis-/ 
parou, nem tão pouco quantas balas continh a pistol ,devido o seu 
estado anormal que só lhe permitia ver a Mesquita e a si proprio;/ 
QUE, o depoente veio dar por si no Hospital da Santa Casa de Mize
Dicordi ; QUE, depois de nor.malisadas as caus s, o depoente r oo-/ 
brou os seus sentidos, viu que não estava em perfeito estado de // 
lucidez, quando praticou o crime contra o senhor Mesquita, pae de/ 
familia, e mesmo contra sua pessoa que tem responsabilidade, do que 

, 
esta arrependido; QUE, o depoente semp~e manteve cordiaes relações 
com Armando, Mesquita e toda sua famila, nunca teve ocasião para // 
tratar m u do senhor Mesquita, pois este com gerente do Banco Ul-/ 
tramarino sempre o dispensou muitas considerações e particularmente 
sempre lhe proourou para incumbencia de serviços de eletricidade // 
nos objetos que serviam á aquele gerente. Nada mais disse. Em se-// 
guida mandou a autoridade enoerrar o presente auto que, lido e ah~ 
do conforme, assina a autoridade, declarante, oomigo Oswaldo Dias// 
Sobral, esorivão que o escrevi e o subscrevo {aa) João Martins de// 
Souza, Gerson de Souza Paiva, Oswaldo Dias Sobral.-~ Auto de exame/ 
de corpo de delito, na forma abaixo:- Aos quatorze dias do mez de / 
Março do ano de mil novece tos e trinta e nove, em Manaus, no Ama-/ 
zonas e na sala de operaçOes do Hospital da Benetioente Portugueza, 
onde ~o1 vindo o Comisaario João Martins de Souza, comigo Escrivão/ 
abaixo assinado, presentes os peritos noti~ioados~ Antonio Hosan-/ 
nah da Silva Filho e Angelo D'Urso, medicos legistas, e as testemu
nhas que este assiham, na forma da Lei, tendo a autoridade deferido 
aos mesmos peritos o oompromisso de bem e fielmente, sem dÓlo nem / 
malicia desempenharem a sua missão, encarregou-lhes de proceder a / 
exame de corpo de delito na pessoa de ARMANDO MESQUITA e de respon-
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responder aos quesitos seguin~es:- PRIMEIRO - Ha ofensa fisiea? -// 
SEGUNDO - Qual o meio que ~casionou~ - TERCEIRO - Por sua natureza/ 
e ·~rede, pode ser causa eficiente de morte? - QUARTO - A oonsti tui9ão 
ou estado morbido anterior do atendido concorreu por tornal-o irre
mediave~ente mortal? - QUINTO - Pelas condições personalissimas do 
ofendido, pode resultar a sua morte? - SEXTO - Resultou ou pode re
sultar mutilação ou amputação. deformidade ou priv Qão permanente / 
de algum orgão ou membro? - SETIMO - Resultou ou pode resultar en-/ , 
fermidade ino·uravel e que prive para sempre o ofendido de poder ex_!r 
oer o seu trabalho? - OITAVO - Produziu inaamodo de saúde que inha-/ 
bilite o paciente do serviço ativo por mais de trinta dias? - Em con 
sequenoia passaram a fazer o exame ordenado, findo o qual declara-// 
r~ o que abaixo se transcreve.- QUE, examinando na sala de oprações 
do Hospital da Beneficente Portugueza ARMANDO MESQUITA, com quarenta 
e um anos de idade • portuguez, gerente do· Banco Ultramarino, casado, 
estatura mediana, constituição forte, ve~ifioaram apresentar:- um // 
oriticio de entrada, sangrante, com cinco mili etros de diametro, // 
situ da abaixo dois centimetros mais ou menos do angulo inferior do/ 
omoplata direito, penetrando no thorax; um orifico de saída, sangra~ 
te, com seis milimetros de diametro, situado na parte interior da re 
gi«o direita; um oritico de entra~a, sangrante, com cinco milimetros 
de diametro, sitado no terQo medfo do franno direito, penetrando na/ 
cavidade abdominal; o pulso um pouco fraco, rythmado com cento e dez 
pulsações por minuto; suores trios·; face pallida; ensanguentado; e / 
assim passam os peritos a responder os quesitos da seguinte maneira: 
AO PRIMEIRO ... S·im - AO SEGUNDO - Projetil por arma de toso - AO TER
CEIRO - Não - AO QUARTO - Não - AO QUINTO - Não - AO SEXTO - Nã'o -// 
ÃO SETIMO - Não - AO OITIVa - S.im.- E foram estas as declara~ões que 
fizeram. Nada mais havendo, mandou a autoridade encerrar o presente/ 
auto que, lido e achado conforme, assina a autoridade com os peritos~ 
testemunhas, comigo Oswaldo Dias Sobral, Escrivão que o datilografei/ 
e o subscrevo. (aaJ JãAo Martins de Souza, Doutores Antonio Hosannah 
da Silva Filho~ Angelo D'Urao, Edson Mello e Oswaldo R~os~. O refe
rido é verdade. Dou ré. 
DELEGACIA. AUXILIAR DE POLICIA, em Manaus, 4 de Abril de 19'9· . 

' 
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TERMO DE ASSENTADA 

Aos onze dias do mez de Abril do anno de mil novecentos e trin
e nove, nesta cidade de Manáos, capital do Estado do Amazonas, no 
gabinete da gerencia do Banco Nacional Ultramarino, onde eu escri
vão do presente inquerito administrativo , fui vindo, ahi presentes 
o doutor Manuel da Rocha Barros, presidente do inquerito, doutor I 
Manoel Severiano Nunes, advogado do Syndicato dos Bancarias de Ma
máos, conforme procuração junta a estes autos , e as testemunhas An
tonio José Pires, Moysés de Abreu Vieira, Manoel Augusto Pinto, Al
fredo Marques, Americo de Brito Quadros, José Balbi e Clodoaldd .A
raujo Pereira, intimadas a requerimento do referido advogado dos I 
Syndicato dos Bancarias de Manáos, doutor Manoel Severiano Nunes, 

... para prestarem declarcções, o senhor doutor presidente, passou a 
dar inicio aos tr e1balhos, convidando em primeiro lugar o senhor I 
Antonio José Pires, a dizer o que soubesse que lhe fosse pergunta
do, e as outras testemunhas a se retirarem do recinto, até chegar 
a vez de cada uma ouvida, o que tendo s.ido cumprido,; ,a? ~ para. 
constar, lavrei este termo. Eu, ~tJLA- (?~ R~~~ 

1 ~ TES TEMUNH.A 

.Antonio José Pires, com trinta e cinco annos de idade, banca
rio, brasileiro, casado, residente a rua Costa Azevedo, 31 , desta I 
cidade, aos costumes disse nada, testemunha que sob o compromisso 
formal · de dizer a verdade, do que soubesse e lhe perguntado lhe I 
fosse, passou a ser inquerida dos factos constantes da ordem de ser 
viço,da gerencia interina do Banco Na~ional Ultramarino, e ainda do 
depoiroonto .do gerente Armando Mesquita, respondeu: QUE, no dia qua
torze de arço recem-findo, por por das nove horas mais ou menos, 
antes da ~bertura do expediente do Banco, estava o depoente em sua 
carteira que fica de costas para a gere:ncia, quando ouviu uns esta 
pidos , julgando ser escapas de automovel; QUE, como ouvisse o depo
ente alaridos voltou-se para a gerencia, vendo Gerson de Souza Paiva 
detonar umc.. -.. arma :·' em si proprio, no ouvido; UE, sabe de sciencia 
propria ter sido Gerson Paiva o autor dos ferimentos produzidos na 
pessôa do gerente Armando Mesquita; QUE, o depoente viu de sua car
teira onde se achava ,o Gerente rmando Mesquita sentado em uma car
teira na secção da contabilidade, já ferido; QUE, viu o gerente Ar
mando Mesquita, acompanhado de diversas pessoas, digo, por diversas 
pess~as para a assistencia publica, com destino ao hospital da Soei~ 
dade da Benificente rortugueza; QUE , momentos depois fora Gerson Pai-



Gerson Paiva conduzido par a a assistencia , digo, o carro da ssistencia 
Publica, com destino da Santa Casa de isericordia;QUE, o depoente, tu
do que acciba de relatar assistiu de sua carteira , de onde não se afas
tou; QUE, o depoente sabe por ouvir dizer, ter sido o gerente rmando I 
Mesquita , operado pelo doutor Ernesto Oliveira, sob os cuidados de quem 

1ficou, e Gerson de ouza Paiva, dos do doutor Pedro Cuiilia · . : QUE , o 
depoente affirma ser Gerson de Souza Paiva um bom funccionario, compe
tente e disciplinad o, pelo menos, durante o tempo que com elle serviu 
~ada tem a dizer do mesmo; UE, o depoente sabe ter Gerson de Souza ~ai 
va soffrido uma pena disciplinar por uma Ordem de Serviço expedidada , I 
àigo, exped ida pela gerencia do Banco, cuja 6rdem teve o visto do depo
ente, devido ter Gerson aggredido Jacyntho Henriques Corrêa, em frente 
ao Café Ultramarino; QUE, o depoente ouviu dizer ter sido a origem da I 
aggressão feita por Gerson de Souza Pa iva á J acyntho Henriques Corr~a, 
devido h v e r Gerson de ixado sobre a me s de J acyntho o resumo do movi
mento diario; QJE, sube ter sido a pena disciplimar aplicada a uerson: 
suspensão com perda de vencimentos, sem prejuízo de serviço , ignorando 
entretanto , o numero de dias; QU , Gerson de Souza Paiva, recebeu inte
grdlmente os seus vencimentos no mez da mencionada suspensão, não tendo 
communic ação alguma quer o Ministerio do Trab· ho, quero a Matriz do I 
Banco, por determinação do gerente Armando Mesquita; QUE , o depoente de~ 
conhece qual uer outra ordem de serviço aplicando q · lquer pena discipli
nar a Gerson, ha não ter sido a oriunda da aggressão praticada por Gerson 
de Souza Paiva á Jacyntho Henriques Corrêa, no Café Ultramarino; Dada a 
palavra ao doutor Manoel everiano Nunes, advogado do yndic ato dos Ban
vsti, digo, carios de Manáos, por este íoram feitas as perguntas , que I 
obtiveram as seguintes respostas: QUE, o depoente é o chefe da carteira 
cambial do Banco Nacional Ultrama rino UE, seguramente a uns nove me zes 
Gerson de Souza Paiva trabalha sob a chefia do depoente, nessa carteira; 
QUE, sempre se revelou ali um funccionario obdiente, trabalhador e exacto 
no cumprimento deseu dever; UE, no dia treze de Março recem-findo, no 
segundo expedente , pelas dezesete horas e dez minutos o depoente atten
dendo um pedido de ~erson de Souza ~aiva, deu-lhe permissão para reti
rar-se do Banco, pois que, o serviço de Gerson estava terminado, não es
tando prorogado o expediente; QJJE, momentos ap6s da sahid a de Gerson fo
r a este procur ad o pelo gerente Armando Mesquita, ao qu·l o depoente in
formou ter dado pennissão a Gerson para retirar-se, dadas as razÕes que 
nte r iormente ja explicou; ~UE, o gerente Armando Mesquita irritado com 

estes acontecimentos chamou o cont ad or senhor Ruy Solheiro, e lhe deter
inou que verificasse os annos de serviço de Gerson e o despedisse incon
inente; QUE , o depoente procurou interferir junto a O gere nte rmarrlo Mes 

1 quita, no sentido de suavisar · situação de Gerson que não poderia sof fr-;r 

1
uma demissão tão prompta, visto que , se havia culpa ess cabia ao depoen
lte que permitira o afastamento de Gerson, respondendo o gerente Armando 1 

esqui ta, que quem mandava no Banco, era elle gerente Armando Mesquita; 



v 
Mesquit· QUE , no dia quatorze pelas oito e vinte da manhã ao che-
gar o depoente ao Banco, viu Gerson de Souza Paiva, entrar no recin 
to do Bamco, indo em seguida ao chêliilado do gerente .A rm ndo esquita 
ci O gabinete a gerencia , onde esteve em conferencia com o dito ge
rente; QUE , em seguida Uerson diriguiu , digo , dirigiu-se para a sua 
carteira de trabalho, onde ao chegar momentos seguidos fora dverti
do pelo gerente Armando Mesquita que tendo par u ali se dirigido pe
lo lado de fora do balcão, para que se retirasse do banco, declara_!! 
lhe mais o gerente que elle Uerson estava demittido, e que não tra
balharia m· is no · co; QUE , por essa occ asiao, novamente o depoen-

e- interferiu, pedindo ao gerente Armando Mesquit a ue se acalmasse; 
QUE, o depoente mais uma vez pediu ao gerente rmando Mesquit a que 
se ac· lmasse porque não vi a motivo para uma ordem tão severa; UE, 
o gerente Armando Mesqui ta, mais exalt do ainda , chamou o auxiliar 
merico ~uadros para que puzesse Uerson fora do Banc o; UE, Gerson 

surprehendido com aquella attit ude do gerente ao retirar-se para o 
balcao do Banco, declarou ao gerente Armando Mesquita, que não via 
no gerente autoridade bastante para bot al-o f<r a do Banco, sendo e_ê. 
.tas as unicas palavras preferidas por Gerson de ~ouza Paiva; QUE , 
o gerente nnando Mesquita grandemente exa, digo, irri t do, de te r
minou novamente ao auxiliar Americo uadros, que estava indeciso 
que puzesse Gerson fora do Banco; QUE, o de poente vendo aggravarem
se os acontecimentos dirigiu-se a Gerson de Souza .Paiva, pedindo que 
se retir usse e aconselh\:llldo-o a procurar a lnspectoria Regional do 
Ministerio do Trab ... lho, onde poderia defender os seus direi tos que 
lhe pareciam justos, certo de que o Syndicato dos Banc arias de Ma
náos, por sua vez não o desampararia; QUE , Gerson attendendo a es
sas pal avfas do depoente, retirou-se do Bancai QUE , com a ausencia 
de Gerson o gerente .armando Mesquita voltou ao seu lugar na gabine
te da gerencia, sabendo o depoente que ali o gerente.Armando Mesqui
ta telephonara ao doutor Amando Madeira, que é o advogado do Banco 
chamando-o com urgencia; QUE, momentos após chegava ao Banco o dou
tor rmando Madeira que entrou immediatamente a conferenciar com o 
gerente .A rmando Mesquita; 'QUE, o depoente não sabe o assumpto da I 
conferencia; QUE, calculadamente uma meia hora depois , o depoente 
foi surpeeendido com vari os tiros\flue 1mag1nava serem escapes de 
automoveis, descendo a ru a ~uintino ~ocayuva, mas , dado o alarido 
que se taz1a para o lado do g abinete do gerente, viu Gerson de So~ 
za .Paiva empunhando uma arma de fogo , at1rar-se em si proprio, sa
bendo immeaiatamente que os tirosdados anteriormente haviam sido 
disparados pelo mesmo contra a pessoa ao gerente Armando Mesquita, 
que conversava naquella ocsaiao, d1go, ocasião com o doutor .ArnBn
do Madeira, conforme decl arou anteriormente; QUE , o depoente attri
bue o acto praticado por Gerscn a uma exaltação decorrente da sua 
demiss áo do emprego, visto ser o arrimo de família, pertubação esta 
que entretanto o depoente não notou em Gerson de Souza ~aiva, por 

ocasi ao de sua sahida do Banco, pois que,apenas se mostrava.$'$//// 



mostrava lívido e empallededido. E, como nada mais disse e nem lhe 
foi perguntado, deu-se por fim es t e depoimento, que depois de lido 
e achado conforme, vai assignado pelo presiden~e , pelo representel!! 
te do Syndi cato dos Hancarios de Manáos, pelo depoemte, em duas I 
vias. Dou fé. Eu, Arthur de Bastos Re~~scrivão , dactylogra
phe i, su oscrevo. ~ ~ ~~ rr:,~~~- _, ~. 
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2~ T STEMUNHA 

Moysés de Abreu Vi eir a, com trinta e quatro annos , chefe 
da carteira de letrus do Banco Nacional Ultramarino, brasileiro, 
casad o, residente a rua Jona thas Pedrosa , 50, desta cidade, aos 
dostumes disse nada, testemunha que sob o compromisso formal de 
dizer a verdade do que soubesse do que lhe fosse pergunt ado, pas
so u a ser inquerida sobre os factos constantes da ordem de serviço 
da gerencia interina do Banco Nacional Ultramarino, ainda do depoi 
mento do gerente Armando Mesquita, respondeu; QUE, no dia quator ze 
de Março recem- findo, por volta das nove horas mais ou menos, ouviu 
uns disparos , julgando trat· -se de motores de automoveis , verifi
cando depois serem tiros; QUE, o depoente viu Gerson de Souza Paiva 
empunhando uma arma ja ferido na cabeça apontando a mesma arma pa
ra seu proprio peito, ignorando entretanto , se era para dar em si I 
novo tiro ou procurando desemgasg ndo a arma com que estava armado , 
vendo nessa occasiãQ6 gerente Armando Mesquita sahir do gabinete da 
gerenGia , ja f erido, julgando a principio que tivesse havido que I 
trocas de tiros entre Gerson de Souza Paiva e o gerente Armando Me~ 
ta,certificando-sc depois que somente Gerson achava-se armado , e ha 
via sido o autor dos ferimentos praticados na pessoa do gerente Ar 
mando Mes quita; QUE , momentos depois viu o gerente Armando Mesquita 
ladeado por um funccionario do Banco e do doutor Armand o Madeira , I 
com o qual se achava antes convers ando na gerencia do Banc o; QUE , I 
affirma de stctencia propria ter sido Gerson Paiva , o autor das offen 

. pra 1cados . -
sas phys1cas na pessoa o gere nte rmando Mesqu1ta; QUE , o depoente 
viu quando o gere nte Armando Mesquita sahiu acompanhado do doutor I 
Armando Madeira , um funccionarios do Banco e o senhor Thomaz da Uo~ 
t a Barreiros , com destino ao hospital da ociedade da Benificente I 
Portugueza; QUE , sabe por ouvir dizer ter sido o gerente rmanuo 1 
Mesquita , ao chegar ao referido hospital operado pelos medicos dou
tores ~rnesto Oliveira , Turiano Meira e out ~ns; QUE , momentos depois 
Gerson foi c onduz!ido para o hospital da Santa Casa de isericordia 
de onde telephonaram mais ou menos quarenta minutos depois da chega-

,. 
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chegada de Gerson naquelle hospital , communicando que o mesmo se acha
va na indigencia; QUE, o depoente attendendo o telephone communicou o 
occorrido ao senhor Eduardo Mattos, delegado do Instituto dos Bancarias 
nesta Capital, respondendo este que iria providenciar ; QUE, as onze ho
r as da m nhã do mesmo dia, novamente telephonaram da Santa Casa commu
nicando continuar Gerson na mesma situação, e saber , uem se responsabi
lisava pela h os pi tal is ação de Gerson naq ue lle estabelecimento; QUE, ·o 
depoente levou novamente ao conhecimento do senhor Mattos, e:iChar-se I 
Gerson na indigencia, respondendo o senhor Mattos que o de oente tele- 1 

phonasse para aquelle hospit~, ordenando ~ue transport asse Gerson para 
um quarto de prmeira, digo , primeira classe, e que todas as despez s 
correriam por conta do Instituto dos Bane · rios, nestu c apit al; QUE , I 
Gerson ficou aos cuidados medicas do doutor Pedro Cunha; QUE , Gerson 
como funccionario sempre procurou desempenhar ~s funcções a seu cargo, 
bem, e como collega, sempre foi um collega calmo, respeitador; QUE, I 
sabe ter Gerson de Souza Paiva sofràdo uma penalidade aplicada pela g~ 
rencia, penalid de essa de suspensão por tres dias com perda de. venci
mentos e sem prejui~o do trabalho, ordem de serviço esta que teve o I 
visto do depoente~ QUE, tendo Gerson ãe justific ~ do perdnte o chefe I 
Armando Mesquita da ivo que occasiou a penalidade referida, decla-
rou o gerente .A rmando Mesquita, que elle Ge s n tinha razão, não sendo 
feita nenhuma communicação ao Ministerio do Trab lho, nem a lnspecção 
do Banco, fie do tal ordem apen· s para não desmoralizar o contador; 

UE, Gerson de Souza Paiva, no fim do mez que lhe fo i aplicada tal fal
ta, digo, susp.ensão, fecebeu os seus vencimentos integraes; UE, nada 
sabe o assumpto de haver Gerson de Souza Paiva, jogado um "buvard" em 
um seu collega do Banco, e apenas por ouvir dizer, soube da briga de 
Gerson de Souza Paiva com um seu collcga de nome Jacyntho Henriques I 
Correa, em um botequim, ignorando tambem o motivo; QUE , a causa da pe
na aplicada a Gerson acima referida, foi desintelligenc ias havidas en
tre Gerson e o contador Ruy Solheiro. Dada a palavra ao doutor Manoel 
Severiano Nunes, a vogctdo do yndicato dos Banc arias, nesta capital, 

I 

for C(m feitas as pergunt eis , que obtiveram as seguintes respost s; QUE, 
- I o depoente é o chefe da secçao de cobrança do Banco Nacional Ultrama-

rino, e. que , perto de cinco annos conhece Gerson de ouza Pai v a como 
funccionario obdiente, cumpridor de seu:.u.s deveres, não 1~ tendo notad 
a qual. idade dã rixento; UE, o depoente durant os trabalhos no{!' co 
nunca soube de nenhum acto que desabonasse Gerson de Souza Paiv E 
no dia treze de arço recem-findo o depoente se encontrava, no gundo 
expediente por volta das desesete horas e vinte minutos, quilll do o g'e
rente ~rmando Mesquita procurou por Gerson~de Souza Paiva que ja havia(/ 
se -ret1rado do Banco; UE, por essa occasiao o depoente escutou o cb.e f 
fe da carteira cambi senhor Antonio José Pires , decl a r · r ao gerente 

rmando Mesquita que Gerson havia se retirado com sua licençª, visto 



isto ter terminado seu serviço e não estar o horario prorogado; !I 
UE, o depoente observou o gerente Armando Mes~uita ficou muito ir
-ªÀ.O, com a respssta ~ue lhe dera o chefe da carteira camb.ial senhor 
ntonio José Pires; QUE, incontinente o gerente Arma rrlo Mes~ui ta era
ou o contador Ruy Solhe ir o e lre de te nninou ~ue vis se o tempo de I 
erviço de Gerson de Souza Paiva, para demitil-o; QUE, o depoente n~ 
ou ~ue o contador desejara ponderar alguma cois.a ao gerente Armando 
esquita, mas esse não lhe deu tempo, declarando que era assumpto li 
uidado, e ~ue mandasse avisar em casa de Gerson que esse estava de
itido; QUE, o chefe da carteira cambial senhor ntõDlo José Pires 
ii'te"rfir iu, pond.er ndo ao gerente Armando Mes~ui ta :qae não devia fa
er aquillo , pois que , se havia um culpado era elle Antonio Jcs'e Pi
es que havia permi ttido que i' son se ausentasse ; QUE , Gerson não I 
oltou ma.is o banco nesse di QUE, o depoente no dia qubtorze che-
·ou ao Bane o as oi to hor as e ·a da manhã, não mais encontrando I 
erson de Souza Paiva, e que segundo soube o depoente,estivera no I 
anco momentos antes Gerson de Souza Paiva, que, sabendo de que ho~ 
era sido demitido procurar~ entender-se com o gerente rmando Mes
uita; QUE, soube tambem que depois do entendimento refermdo entre 
erson e o gerente rmando Mesquita, Gerson se llirigira para sua c ar. 
eira de trabalho; QUE, poucos instantes ~ue ali chegara o gerente I 
nnando Mes~ui ta pelo l c.do de fora do b lcao, se dirigiu a LTerson I 
izendo ~ue se retirasse do Banco,pois que estava demitLido do Han-

_.. -
o; QUE , o depo ente soube tambem que como __ erson se demorasse a sa-
.ir do Banco, mexendo na gaveta de su u cu.rteira, o gerentE Armando 
.esqui ta bastante exal tado,movamente determinou que se retirasse do 
anco, dirigindo-lhe até insultos, entre os ques, chamando-o de mo
eque; QUE, como Gerson ainda não tivesse se retirado do Banco o I 
:erente Armando Mes~uita chamou o funccionario merico de Brito U§. 

.ros e determinou que puzesse trerson fora do B&nco; QUE , tambem sou 
,e o depoente, ~ue como o axuliar lmerico de .tsrito Quadros estivesse 
acillante em cumprir a s ordens do gerente Arm.ndo Mesquita, este I 

~astante alteraio declarara que ou o Quadros ponha Gerson fcr a do 
,anco ou lle Mesquita requesi taria a .Policia pa ra isso fazer; QUE , 
ari us vezes o senhor Antonio José Pires , interfiriu no sentido de 
calmCJ.r o gerente Arm do Mes~uita, e por fim aconselhou a LTerson I 
.ue se retirasse, no que foi obdecido; QUE, o depoente soube todos 
·stes factos ocL:orridos no Banco f::ID.tes de sua c!Bgada,pelos funccio
la.rios José Balbí, Alfredo Marques e Americo Quadros; QUE, o depoen
e viu na gerenc ia momentos depois o doutor Armando Madeira, que su-
1Õe te r ali comparecido a chamado do gerente rmando Mesqui ta para 
ratar do incidente referido: QUE, uns quarenta minutos apenas, a~ 

16s , o depoente ouviu uns disparos que calculou serem provenientes 

e descargas de automoveis; QUE , despertado pelo alarido ~ue s e fa-
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que se fazia p ra os lados do gabine t u da gerencia, o depoente viu 
então Gerson de Souza ~aiva, empunhando uma arma de fogo voltada I 
contra elle mesmo, na altura do peito; QUE, o depoente não conhece 
nenhuma penalidade sofrida por Gerson de Souza Paiva por parte da I 
gerencia do Banco, nd não ser a suspensao por tres dias que ja al
ludiu, e que reputa injusta, porquanto o proprio gerente Armando I 
Mesquita, a relevou; QUE, o depoente pode affirmar que so teve co
nhecimento de uma pena de suspensao l avrada contra Gerson de Souza 
~aiva, ultimamente, muitos dias depois d· s oocorrencias sanJrentas 
havidas no Banco no dia quatorze; U , toda a vez que a gerencia I 
do Banco pune di sciplinarmente um funccionario, é feita a ordem de 
serviço da qual tem scienca o funccionario castigado; QUE , o depo
ente nâo sabe se Gerson ~aiva teve scienca da suspensao que a ge
rencia lhe impôz depois do dia qu utorze de arço recem-findo. E 
como nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por fim este 
depoimento, que depois de lido e achado conforme, vai assignado pe= 
lo presidente, pelo representante do SJrr!dicato dos Bancarios de Ma
mans, pelo depoente, em duas vias . Vale a entre - linha que se lê I 
"praticadas ". Dou fé. Eu, Arthur de Hastas Rebel~~:/5'ivao , 111 
dactylographei' subscrevo.~ _.,_ p,~ e ,T-~ 
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3 ~ TESTEMUNHA 

Alfredo Marques, com vinte annos de idade, bancario, portu
guez, solteiro, residente a rua Marechal Deodoro, 286 , desta cidade, 
aos costumes disse nada, testemunha que sob o cumpromisso formal de 
dizer a verdade do que soubesse do que lhe fosse perguntado, passou 
a ser inquerida sobre os factos constantes da ordem de serviço da I 
gerencia do Banco Nacional Ultramarino, ainda do depoimento do gere~ 
te Armando Mesquita, respondeu: UE, o depoente estava em sua cartei
ra de erviço as oito e meias hora da manhã ,mais ou menos do dia qua
terze de arço rece-findo, quando ouviu uns estampidos, e viranio-se 
para o local, viu Gerson de Souza Paiva, cahindo ensanguent do no ga
binete da gerencia; UE, o depoente sahindo de sua carteira em dire
ção ao gabinete da gerencia, encontrou o gerente Annando Mesquita sen 
tado,amparado pelo doutor Armando Madeira, ferido e ensanguentado; I 
QUE, o depoente viu o gerente Armando Mesquita ferido nas costas, · se~ 
do dois os ferimentos; QUE, sabe de sciencàlapropria , ter sido Gerson 
de Souza Paiva, o autor das offens as physicas praticadas na pessoa do 
gerente Armando Mesquita; QUE, o depoente viu o gerente Armando Mes-



Mesquita sahir acompanhado pelo doutor rmando Madeira e Thomaz da Cos
ta Barreiro, tomando o carro da Assistencia Publica, com destino ao ho~ 
pital da Sociedade Benificente ~ort~ueza; QUE, o depoente sabemambem I 
ter sido o gerente .Armando Mesquita, ao chegar ao referido hospital, o
perado, ignorando o nome dos medicos; QUE, o depoente é funccionario do 
Banco Nacional Ultramarino, ha menos de um anno; QUE, o depoente tambem 
assistiu Gerson Paiva ser conduzido na maca para um outro carro da Assi~ 
tenc ia Publica, com destino do hospital da Santa Casa de Misericord:ia , I 
onde ficou entregue aos cuidados medicos do doutor Pedro da Cunha; QUE, 
durante o período de tempm em que o depoente conhece Gerson como seu I 
collega no Banco, pode affirmar que sempre foi bom funccionario e res
peitador; QUE, ignora ter Gerson sofrido qulquer, dig"Q, qualquer penali 
dade imposta pela gerencia, quer por derespeito aos seus chefes, quer I 
por insubordinação; UE, é praxe do Banco,ao aplicar qualquer penalida
de a funcionarias serem os mesmos obrigados a porem o seu sciente na or
dem de serviço; QUE, o depoente ignora ter Gerson sofrido quàlquer pena
lidade aplicada pela gerencia por interroodio de una ordem de serviço du
rante que é funccionario deste Banco. Dada a palavra ao doutor Manoel I 
Severiano Nunes, advogado do Syndicato dos Bancarias de ~anáos , nesta c~ 
pital, foram feitas as perguntas, que obtiveram as seguintes respostas: 
QUE, o depoente se encontrava no Banco no dia treze de Março recem-findo 
pelas desesete horas e cinco minutos, segundo expediente, quando o geren 
te .Armando Mesquita procurou na secção competente o funccionario Gerson 
de Souza Paiva; QUE, o depoente ssistiu quando o chefe da carteiracam
ial senhor Antonio José Pires, informou-o ao gerente rmando Mesqita, I 

que havia dispensado Gerson de Souza Paiva em virtude de ter este termi
nado seus serviços, e ja se ter esgotado o horario normal de trabalho; I 
QUE, o gerente .Armando Mesquita não se conformando com a explicação dada 
pelo chefe da carteira Antonio José Pires , retrucou que,como se encontra! 
se no porto o vapor ingle z "Hilary", não havia hora mrcada para dispensa 
de empregado, retrucando ainda .Antonio José Pires ao gerente Armando Mes
quita que havia dispensado Gerson porque não teve conhecimento da proroga 
ção de expediente , e ter este terminado seus serviços; QUE, o depoente o~ 

viu bem quando em seguida ao que vem narrand~, o gerente Ar , ndo Mesquita 
determinou ao contador Ruy Solheiro que conta se o tempo de serviço de I 
Gerson, não sabendo o depoente com que fi E, o depoente no dia qua -
torze chegou ao Banco pelas oi to horas da nhã; QUE, asistiu quando Ger
son de Souza Pai va chegou ao Banco, entrando logo a conferenciar com o 
gerente .Armando Mesquita, em seu gabinte; QUE, não sabe o que tratou o I 
gerente .Armando Mesquita com Gerson de Souza Paiva, nesta conferencia; I 
QUE, apos a conferencia àlludida,Gerson sanindo do gab~nete da geren-

1 cia dirigiu-se ppra sua carteira de trabalho na secção de cambio, onde I 
pelo lado de fora do balção surgiu poucos momentos depois o gerente Ar
mando Mesquita que disse a Gerson: que se demitisse, ou escrevesse uma - . 



escrevesse uma carta pedindo desculpas; QUE , por essa occasião novamen
te interfe riu o chefe da carteira cambial senhor Antonio J osé Pires , I 
rqgando ao gerente Armando Mesquita que tivesse calma e não fizesse a
quillo, pois, se havia um culpado era elle Pires , que havia concedido 
permissão a Gerson para retirar-se do Banco no dia anterior ; QUE ,o ge
rente Arl[ando Mesquita, muito zangado ordenou ao funccionario merico 
Quadros , que puzesse Gerson de Souza Paiva, fora do Banco; QUE, Ameri
co Quadros ficou indeciso em cumprir a ordem do gerente, pondo fora do 
Banco o seu collega Gerson de Souza Paiva; QUE , novamente o gerente I 
Armando Mesquita de , digo, reiterou a Americo Quadros para que puzesse 
Gerso·n fora do Banco; QUE, o depoente assistiu quando Americo Quadros 
ponderou a Gerson de Souza Paiva que nesse instante que entretinha em 
procurar na gaveta de sua carteira de trabalho papei s particulares ; que 
procurasse retirar-se, visto que, elle ~uadro s tinha que cumprir a or
dem reiterada do gerente; QUE, nessa mesma ocasião o depoente assistiu 
o chefe da carteira cambial Antonio Jas é Pires, dirigir-sea Gerson e 
aconselbal-o tambem, que se retirasse , e que procurasse sua carteira, 
digo , sua caderneta do Ministerio do Trabalho, e com ella procurasse 
defender os seus dineitos; QUE , Ger son de Souza aiva, attendo estas 
ponderações referidas, tirou-se da Banca; QUE, seguramente meia hora 
depois da retirada de erson foi que se deu a scena sangrenta que ja 
descreveu e~ seu de o· ento, produzi da por Gerson de Souza Paiva com a 
sua volta ao Banco. como nada mais disse e nem lbe foi pergunt ad o, 
deu-se por fim a este depoimento, que depois de lido e achado conforme 
vai assignado -:.pelo presidente, pelo representante do Syndicato dos B9!! 
cari os de Manáos-; pelo d~poente , em duas vias. Dou fé. Eu , .Arthur de 
Bastos Rebell~~~u~ão, doctylographei, subscrevo. ~ ~ 
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4 ~ TE 'r MUNH.A 

Manoel .A ugusto Pinto , com quarenta e quatro annos de idade, 
chefe da carteira da secção de administração de bens e expediente , I 
casado , brasileiro naturalisado,digo, casado , portuguez, residente a 
~raça João Pessôa , 36 , dest8 cidade, aos costumes disse nada, testemu
nha que sob o cumpromisso formal de dizer a verdade do que soubesse do 
que lhe fosse pergunt ado, passou a ser inquerida sobre os factos cons
tantes da ordem de serviço da gerencia a.o Banco Nacional Ultramarino, 
ainda dQdepoimento do gerente Armando Mesquita, respondeu: UE , o de
poente chegou ao Banco no dia quator ze de Março proximo passado as oi
to e meia da manhã, indo até a sua cart eira de trabalho, sem notar nen 
huma alteração notando no serviço, e bem assim, discuçoes; QUE, momen-

.> 



momentos depois o depoente sahiu do Banco afim de ir a Amazo n River 
receber um lacrado, e quando regressou novamente ao Banco ja se ha
via dado o crime, encontrando Ge.rson de Souza Paiva cahido na gerea 
cia, e o gerente Armando Mesquita sentado na secção de contabilida
de, amparado pelo doutor Armando Madeira; QUE , em seguida sahiu o 
senhor Armando Mesquita numa ambulancia para o hospital da Socieda
de Benificente ~orgugueza , e o senhor Gerson noutra com destino a I 
Santa Casa de Misericordâia; QUE, sabe ter sido Gerson de Souza Pai
va, 0 1 autor dos ferimentos praticados na pessoa do gere.nte Armando 
Mesquita; QUE, sabe ter sido o gerente Armando Mesquita, operado~ 
lo doutor Ernesto Oliveira, e Gerson pelo doutor Pedro da Cunha; I 
QUE, o depoente pode affirmar, que Gerson de Souza Paiva durante o 
tempo de dois annos mais ou menos qu e foi seu auxiliar, sempre de -
monstrou ser um funccionario, trabalhador, disciplinado e ordeiro;/ 
QUE, sabe ter Gerson sofrido uma Jlena disciplinar aplicada pela ge
rencia, conforme ordem de serviço que tem o sciente dos funcionarias 
do Banco , inclusive o do depoente, ignorando entretanto, os dias de 
suspensão , digo, não se recordando o~ numeras de dias de suspensão, 
bem como se foi com perda de vencimentos ou não; QUE, o depoente a-
afirma ser o gerente Armando Mesquita bom chefe, tratando a todos 
os seus subordinados com a devida delicadeza e urbanidade. Dada a 
palavra ao doutor. Manoel Severiano Nunes, advogado do Syndicato I 
dos Banc arias de Manáos, nesta capi1E· , foram feitas as perguntas 
que obtiveram as seguintes resposta UE, o depoente no dia treze 
de arço util permaneceu no segundo xpediente do Banco até as de
zoito horas seguramente; QUE, assistiu quando o gerente Armando I 
Mesquita, por volta das cinco horas e meia procurou o senhor Ger
son de Souza Pai~a, indagando directament~ 0senhor Antonio José Pi
res, chefe da carteira cambial; QUE, assistiu Antonio José Pires 
resp.Qnder ao gerente Armando Mesquita, que Gerson havia sahido do 
Banco, pelas desesete horas e dez minutos, com a devida licença I 
delle Pires , isto porque ja estava terminado o expediente, e Ger
.son tambem tinha terminado o seu serviço; QUE, o depoente não te
ve conhecimento da prorogação do expediente nesse dia; QUE, a res
posta de Antonio José'Pires n .. o agradou o gerente Armando esquita , 
declarando este que a permissão para Gerson retirar-se sõ poderia 
ser concedida por elle gerente; QUE , incontinente, chamou o conta
dor Ruy Solheiro, e lhe determinou que verificasse o tempo de ser
viço de Gerson, realizasse o pagamento de um me z por anno, e o de
mi~isse; QUE , o gerente Annando,Mesquita não considerava o serviço 
terminado, visto .que , precisa a ter conhecimento de umas burletas 

.' ~ 

de saques, que se encontravam em poder de Gerson, sendo necessario 
isto, para normalização do mesmo serviço; QPE, o depoente não ach~ 
do razoavel a ordem dada pelo gerente rmando Mesquita, que so po
deria ser consequencia de sua exaltação de momento , elle depoente 

/ 



~I 

depoente, dirigindo-se então ao contador Ruy $olheiro, pediu-lhe que 
não !nformasse a Gerson de Souza Paiva a ordem do gerente Armando I 
Mesquita , porque acreditava q~e n? dt. seguinte o gerente Armando I 
Mesquita nem se lhembrasse ma1s d1ss QUE, o depoente pode aff1rmar 
que nesse dia Gerson Paivanão voltou is ao Banc'o; QUE , no dia qua
torze o depoente nada assistiu das scenas sangrentas qesenroladas no 
Banco , conforme ja narrou no inicio de seu depoimento; QUE, depois I 
de todas as occorlfrencia-s que lamenta:lrelmente occorreram no banco, o 
depoente foi sabedor por parte de seus collegas, que Gerson pela ma
nhã comparecera ao Banco, onde tivera uma conferencia com o gerente 
Armando Mesquita, em seu gabinete, dirigindo-se em seguida para a I 
sua carteirade t abalho, digo, carteira de trabalho; QUE, seguidamen
te o gerente Armando Mesqui.ta compare dera a sala de trabalhos onde 
está a secção de cambias e ali, ordenara a Gerson que se retirasse I 
do Banco, por ue ·a estava demittido; QUE, como Gerson não se reti
rasse logo , o gerente .Armando Mesquita ordenara ao funccionario Ameri
co Q~dros que o puzesse fora do Banco, o qual em seguida retirou-se, 
regressando mais tarde para praticar o delicto .a11u,dído do qual está 
sendo accusado; QUE, a unica suspensão que tem conhecimento aplicada 
contra Gerson de Souza Paiva, data de muito tempo; QUE, o depoente a
credita que o acto 1de desespero praticado por Gerson Paiva contra a 
pessoa do gerent e Armando Mesquita, foi em consequencia da humiiha
ção sofrida por este no Banco, pela manhã do dia qua torze , conforme 
1~~ narraram seus collegas de trabalho; QUE, o depoente , e todos os 
fu:n,ccionarios do Banco Nacional Ultrama.rino, têm na pessoa do chefe 
da carteir a cambial senhor Antonio José Pires, um digno funccionario, 
cumpri do r de seus deveres, e exac to nas suas o bri gaç Ões. E como nada 
mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por fim a e~te depoimen
to , que depois de li~o e achado conf arme vai as signado pelo pre siden
te, pelo re pre sen t ante do Syndi cato dos Bar:c ari os de Manáos , pelo de

p~ente, em. duas vias. Dou fé. Eu, ~thur de tastos Heb~~~~:~ri
t ao , dactylographei , subscrevo . ~ ~R~ R~ 
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C~odoaldo de Araujo Pereira, com desoito annos de idade, ban 
cario , brasileiro, solteiro , residente a rua Saldanha Marinho, 475, 
desta cidade, aos costumes disse nada, testemunha que sob o cumpromis
so formal de dizer a verdade do que soubesse do que lhe fosse pergun
tado, passou a ser inquerida sobre os factos constantes da ordem de 
serviço da gerencia do Banco Nacional Ultramarino , ainda de depoimen
to do gerente Armando Mesquita, respondeu: QJE, no dia quatçrze 
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quatorze de Março recem-findo, o depoente entrou no Banco as oito 
horas da manhã, encontrando Gerson de Souza Paiva, lendo um jor -
nal; QUE, momentos depois ouviu soar a campainha da gerencia, se~ 
do attendida pelo criado, que voltando disse a Gerson que o geren
te chamava-o; QUE, Gerson esteve na gerencia conversando com o ge
rente pelo espaço de uns tres minutos rnais ou menos; QUE, voltan
do Gerson da Gerencia tomou o seu paletot, e foi para a sua mesa 
de trabalho; UE, pode gafantir por ter visto, ter sido Gerson de 
Souza Paiva o autor da aggessão, isto é, .das offensas physicas I 
praticadas contra o gerente Armando Mesquita, por uma pistola FN 
calibre trinta e dois, na occasião que o gerente Armando Mesquita, 
estava na sua carteira de trabalho, conferenciando GOm o doutor I 
Armando Madeira, advogado do Banco; CJ}E, sabe que o ferimento pra
ticado contra Gerson foi elle proprio; QUE, momentos depois, viu 
o gerente Armando Mesquita, sentado em uma carteira da secção de 
contabilidade, ladeado por diversos funccionarios e pelo doutor I 
Armando Madeira, ferido e ensanguentcdo; QUE, momentos depois sa
hiu o senhor ..A rmando Mesquita no carro da Assistencia .l:'ublica I 
com destino ao hospitul da Sociedade da Benifice,nte J:lortggueza, I 
onde foi apurado pelo doutor Ernesto de Oliveira, devido a gravi
daie dos ferimentos; WE, Gerson tambem sahiu no carro da assis
tencia J:lublica para a Santa Casa de Misericordia, ficando aos cui 
dados do doutor Pedro da Cunha; QUE, durante o tempo em que o de
poente em que o, digo que o depoente trabalha no Banco, pode affii. 
mar, ser Gerson um bom funccionario, ordeiro e disciplinado; QUE, 
o depoente tem conhecimento haver Gerson sofrido uma pena de sus
pens ão por quinze dias, ignorando se foi com perda de vencimentos 
ou não; QIJE, esta pena aplicada a Gerson foi baixada por uma ordem 
de serviço que teve o sciente do depoente; QUEj a pena de suspen
s~o aplicada a Gerson foi a mezes, digo, Gerson foi em princ1p1os 
do anno de mil novecentos e trinta e oi to, ignorando o depoente a 
causa de tal penalidade; QUE, sabe te r Gerson tido uma briga com 
um seu collega de nome Jacyntho Henriques Cbrrea,fora do Banco, I 
briga esta que o depoente teve scienca por di versos collegas epe
lo proprio Jacyntho que apareceu com uma pan~a a no rosto. Dada 
a palavra ao doutor Manoel Severiano Nunes, o am feitas as per
guntas, que ob:_iveram as seguintes respostas: QUE, o depoente as
sistiu na manha do dia quatorze de arço rece m-findo quando o ge
rente Armando esqui ta, dirigimo-se a Gerson de Souza Paiva, man-

1· dou que ellesretirasse do Banco, porque estava demitido; QUE, o 
depoente assistiu quando o gerente 1rrran o esquita ordenou a Ame
rico Quadros que puzesse Gerson fpra do Banco; QUE, o depoente ob..
servou que por occasião da expulsão de Gerson do Banco, o gerente 
Armando Mesquita estava muito exaltado; QUE, o depoente as istiu 
o gerente Armando Mesquita chamar Gerson de Sibuza Paiva de mole
que, ao que Gerson respondeu então: que não reconhecia autoridade 



reconhecia autoridade no gerente Armando Mesquita, para pol-o fora do 
Banco, daque lla maneida; U', foi esta a unica coi~ue Gerson de I 
Souza Paiva respondera ao gerente .Armando Mesquita ' como nada mais 
disse e nem lre foi perguntado, deu-se por fim est depoimento, que 
depois de lido e achado conforme, vai as si do pelo presidente, pelo 
representante do yndicato dos Bancarias de Manâos, pelo depoente, em 
duas vias. Dou fé. 'U, rthur de Hastes ebello, escrivao, dactylo
graphei , subscrevo.~ ......e.. ~~F?~-~ 
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Americo Brito uadros, com trinta e oito annos de idade ,ban
c rio, brasileiro, digo, bancaria, portuguez, casado, residente â 
rua gmilio Moreira, cento e tenta e seis, desta cidade, aos costu
mes disse nada, testemunha que sob o cumpromisso formal de dizer a 
verdade, do que soubesse e lhe fosse perguntado , passou a ser inqu~ 
rida dos f ctos constantes da ordem de serviço da gerencia interina 
do Banco Nacional Ultramarino, e ainda do .depoimento do gerente Ar
mando Mesquita, respondeu; UE, o depoente no dia quatorze de março 
rece-findo por volta das nove horas mais ou menos, estava em sua car 
teira de trabalho, quando ouviu uns estampidos, julgando serem na rua; 
QUE, virando-se para a gerencia do Banco, deparou com Gerson de So~za 
Puiva, empunhando uma armata ~ual j!e~onou ~.seu proprio ouvido; UE, 
affi_rma de sciencia propria efer0~ideo o0 uJWtor~11d~ offensas physicas 
pr.aticadas na pessôa do . gerente rmo.ndo Mesquit , quando este se a
chava em sua banca de trabalho conferenciando com o doutor .Armando 
Madeira , advogado do Banco, e bem assim, terem ditas offensas physi
cas si das pratica das na pe ssô do gere nL e rmando Mesquita, pelas 
costas; QUE, o depoente taffibem viu o gerente Armando Mesquita cahi
do na sàla da gerencia do Banco, amparado pelo doutor Armando Madei 
ra, dahi seguindo acompanhado pelo mesmo senhor para a sala da c on
tabilidade; UE, o depoente declara ter visto o gerente Armando Mes
quita ensanguentado e com tres ferimentos, sendo um delles nas cos
tas do lado direito, outro na altura dos rins, e o terceiro no bai
xo ventre; QUE, o depoente teve s icenci a ter sido o senhor Armando 

esqui t dCOmpdnh· do pelo doutor A ando Madeira e Thomaz da Costa 
Barreiro, conduzido no carro da Assis tencia .~.ublica, para o hospital 
da 'ociedade Benificente PortugtEza; QUE, o depoente sabe ter sido o 
senhor Armando Mesquita ao chegar ao referiào hospital , operado pelo 
doutor Ernestode Uliveàtm e doutor Turiano Meira, dado a gravidade 
dos ferimentos; QUE, o depoente viu Gerson .Pai v a cahido no gabinete 
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gabinete da gerenciado Banco, banhado em sangue, e depois condu
zido por um carro da 1 ssistencia ublica , com destino da Sania Ca-
sa de Misericordia, sabendo por ouvir dizer ter ficado aos cuida-
t os medicas do doutor Pedro da Cunha; QJE, o depoente é funcciona
rio do Banco Nacional Ultramarino, ha seis annos; U , sabe ser Ger
son um bom funccionario, ordeiro e disciplinado; QUE, soube haver I 
Gerson uma occasião aggredido fora do banco o seu collega de traba
lho J acyntho Henriques Corrêa; QU , teve sciencia da 8gressão prati 
cada por Gerson de .;ouza Paiva em J acyntho Henriques Correa pelo I 
prpprio J acyntho, de vido o depoente not ar um baque arroxeado no ros
to de J acyntho, e perguntado ao mesmo, o que havia sido , res pondendo 
ao depoente, ter sido Gerson que lhe ugrediu no Café Ultramarino; I 

IJE, censurando a Gerson, digo, censurando o depoente a Gerson por 
haver agredido o seu collega de trabalho, res pondeu o mesmo haver 
sido motivada por intrigas de J hcyntho por motivos de serviço , igno
rando o depoente as mesmas; QUE, o depoente assingou uma ordem de I 
serviço, baixada pela gerencia apl icando a pena de suspensão de tres 
dias com perda de vencimentcs, e sem p r~jui~o do serviço, á pessôa 
de Gerson de Souza Paiva , por haver este derespeitado o contador; UE, 
o depoente af.firma ter recebido,digo, aff irma ter Gerson recebido os 
seus vencimentos integrae s no mez que soffreu os tres di·s de suspen
são, por haver perguntado a Gerson, e este lhe respondido, que por I 
benevolencia do gerente rmando Mesquita, havia recebido os seus ven
cimentos sem desconto algumr ignoramo entretanto se houve communic a
ção d~tal suspensão quer ao Ministerio do Trabalho, f 1Uer'á Sede d~ 
Banco; QUE, de.. facto no dia quatcr ze de arço recemfindo pela manha 
antes os factos acima rela tados o gerente .A rmando Mesquit ordenou 
ao depoente que fizesse Gerson retirasse do Banco,por h ver este de
sobedecido ao gerente rmando Mesquita; UE, o de poente ouvidu Gers on 
de Souza aiva dizer ao Gerente rmando Mesquita , que n-o reconhecia 
na pessoa do senhor .A rmmdo esqui ta, autoridade alguna.; QUE, o depo
te ouviu o gerente Armnndo esqui ta , dizendo a Gerson que elle er um 

~/
me nino, e havia entrado para o Banco ganhando oitent a mil réis e esta
va ganhando actualmente quinhentos mil r~ is, por isso, tinha gres cami 
mhos · seguir: ou pedia sua demissão, ou era demittido , ou entao fazia 
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uma carta ao Banco pedindo desculpas; UE, o depoent e dirigi u-se a I 
Gerson e pediu-lhe que se retiras se do B·nco pois o gerente do Banco 
estava ordenund o, e quem mandava era elle gerente; QUE, perguntando ao 
digo , perguntando o ge rente .Armando Mesquita, qual dos funcciunarios ha 
via ouvido Gerson dizer que não reconhecia na ~essoa delle rmando Mes
quita autoridade alguma , foi o depoente o uniccru~f firmou ter ouvido a 
declaração de ~erson, dando em resultado ~pr sido censurado por ·ver 
sos collegas por ter tido tal procedimento~ Dada a palavra ao doutor I 
Mê.llloel Severiano Nunes, advogado do Syn:licato dos Bancarias de Manaos , 
foram feitas as p3 rguntas, que obtiveras as seguintes respo stas ; 
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seguintes respostas : UE; o depoente se encontrava no Bameo no se-.... 
gundo expediente do dia treze de Março recem-:findo, tendo assisti-
do o gerente Armando Mesquita procur& por G~rson de Souza Paiva ; 
QUE , assistiu o chefe da carteira cambial J osé Antonio .Pires , digo , 
cambial .An tonio J osé Pires informar ao gerente Armando Mesquita I 
que Gerso n se havia retirado can ordem delle :A-ntonio J osá Pires , I 
porque j a estcwa t erminado o expediente normal do Barco ; QUE , o 
gerente Armando Mesqui t a declarou entao que havia prorcgado do , 
digo , o expedie nte par nais duas horas, visto ter navi o no porto ; 
QUE , o chefe da carteira cambial retrucoo. ao gerente .Armando Mes
quita , dizendo não ter conhecirento daquella prorogação; QUE , o 
depoente sabe que o gerente Armanffi.o Mesquita chamou incontinente 
o contador Ruy Solbe ira , ignorando !B ra tal fim , digo , par a que 
·fim; QUE, o depoente não assistiu nada do g ue occorreu no dia I I 
quatorze pel a manhã entre Gerson de Souza Paiva e o gerente .Ar- I 
mcndo Mesquita , até o, digo , ha não ser o que ja fo i dito an t e
riorrente e o momento em que foi chamado , p9.ra fazer Gerson se 
retirar do Banco . 1!: como nada mms disse e rem lhe foi pergunta
do , deu-se por fim este depoiroonto , que depois de .Lido e achado I 

·· conforme , vai assignado pelo presidente , pelo representante do I 
Syndicato dos Bancarias de Manáos , pelo depoente , em duas vias . I 
Dou fé . ~u , Arthur de Bastoo Rebello , escriviw , dactylograpbei , I 

. ;3ubscrevo. Em tanpo : vale a intrelinea que se lê no inicio do de-
poimento :" Gerso:g de ouza Paiva"; dou fé . Eu , Arthur de Bastos _ 
Rebello , escriv ao , dactylographei , subscrevo . ~ ~ ~~ 

(9)~~ / // 
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José Balbi , com vinte e quatro annos de idade, bancaria , 
brasileiro , solteiro , residente a rua Fldl riano Peixoto , duzentos e 
quarenta e sete, desta cidade , aos costumes disse nada , testemunha 
que sob o cumpromisso f ormal de dizer a verdade , do que soubesse e 
lhe fosse perguntado , passou a ser inquerida dos f actos com tblltes 
da ordem de serviço da gerencia interina do Banco Nacional Ul tram_.;· 
rino , e ainda do depoimento do gerente Armando Mesquita, respondeu : 

. QOatórze 
UE , o depoente se achava em sua banca de trabalho , no dia d~ março 

recem-findo , pelas nove horas rrais ou menos , qu ando ouviu uma detorl§l. 
ção julgando ser na rua, e acto continuo outras detonaçoes , verifi
cando o depoente serem taes detonações semem deflagadas dentro do 
Banco; QUE , virando-se o depoente para o lado da gerencia deparou 
com Gerson baleado na cabeça , e luct do p9.ra desemgasgar a ma user 
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mauser com quem estavu, digo, com que estava armado; QUE, o depoente 
affirma estar o gerente Armando Mesquita em sua Barca de trdbulho e 
por ouvir dizer conferencielildo com o doutor :rrmando Madeira; Q.UE, sa
be por ouvir dizer ter sido Gerson de 'ouza Paiva o autor das offen
sas physic ~ s praticaàas na pessoa do gerente Armando Mesquita; UE , 
o gerente rmando MesquitH sahiu arrastando-se, acompanhado pelo do~ 
tar Armando Mudeira em direcção da secção da contabilidade; QUE, o I 
depoente viu o gerente sentado na contabilidade acompnhado pelo dou
tor Armando Madeira e varias funccionarios do Banco; QUE~ viu o geren 
te Armando Mesqu~ta ferido e ensunguentado; UE, o depoente viu o ~ 
rente \rmando Mesquita sahir, não sabe se acompnhado, tomar o carro da 
da Assistencia ..t'ublica, e seguir com destino ao hospital da 'ociedade 
Benificente i:'ortugueza; QUE, o depoente ouviu dizer ter sido o geren
te Armando Mesquita ao chegar ao hospital da Sociedade Benificente PO[ 
tuguezu, ter sido operado pelo doutor Ernesto de vliveira e outorsme
dicos; QUE , o depoente viu Gerson dois minutos depois muis ou menos de 
deflag·ar a arma em seu ouvido, cahir ferido e enstm5·uetudo na sala da 
gerencia; f.J,UE, depois de haver sahido o gerente Armando ~esqui ta para 
o referido hospital, foi Gerson de Souza ,tJaiva transporteido em um CB.f. 
roda ssitencia .l:'ublica com destino ao hospital da Sunta Casa de r i
sericordia; QUE, tudo quanto o depoente ac· ba de rela tclr assistiu de 
sua carteira de trabalho, de onde não afastou-se um sóomomento; , I 

' o depoente pode afirmar ser Gerson de Spuza raiva , um bom funccionario , 
trabalh· dor , disciplinado, sempre re spoi t ndo os seus chefes; QUE , o 
depoente tem sciencia haver sido Gerson castigado com uma suspens -o, de 
quinze dias mais ou menos, ignorando no entret nto, se tal suspensdo I 
foi com perda de vencimentos e prejuízo de servi o ou não, sabendo de 
tdl pen· lidade , devido te r lido a ordem de serviço na qual paz o seu I 
sciente; QUE , o depoente não teve sciencia de haver Gerson aggredido I 
qu lqoor de seus collegas, quer no Banco quer fora delle . Dada a palá: 
vra ciO doutor Manoel Severiano Nunes, represen l. ante do Syndicato dos 
Bancari os de anaos , foram feitas as perguntas, que obtiveram as se -

0 uintes respostas: UE, o depoente não esteve no expediente da tarde I 
do di-a treze, por occasião de ter sido Gerson de Souza Paiva procura
do pelo gerenLe ~rmando Mesquita, mas, ouviu dizer pelo seu collega I 
Clodoaldo Pereira, que por volta da deseseis horas mais 9 , digo , dese
seis horas e meia desse dia , o gerente Armardo Mesquita, effectivamen
te pro curaru Gerson de Souza Paiva, não o oncontranuo mais no Banco; I 
QUE, por este motivo, l~e dissera t~mbem C+odoaldo Pereira ue o gere~ 
te Armi:1Ildo M.es ui ta mui to exal tudo ordenara ao con t..J. or Solhe ir o I 
que verificasse o tempo de serviço de Gerson e o demit i sse 
poente no dia quatorze de M~rço findo, viu qu ando Gerson de Souza Puiva 
chegou ao Banco pela manhã, e quando entrou no gabinete do gerente onde 
esteve oM conferencia com o gerente rmando Mesquita, não sabendo o que 
tratavam · QUE , em seguida Gerson depois de deixar o paletot no vestua
rio, dirigiu-se para sua carteira de tr u.balho, onde tomou assento; QUE, 



UE, momentos depois surgiu pelo lado de fora do salão de trabalho o i 
gerente rmando Mesqui ta, que se dirigindo a Gers n ordenou que se I 1 

retirasse do Banco pois ja estava demittido; ~UI!}, ' como Gerson, ~er~ l,M 
necesse sentado o gBrente rmando Mesqui t a chamou o cobrador do Ban-f1 

co Americo uadros, e ordenou-o que fizesse Gerson r tirasse , pois I J 

que , em caso contrario, chamaria a policia para is s0 f azer ; QUE ,ten-
do o chefe da carteira c,ambial Antonio José irer , ftlterferido neste 
momento , aconselhando a Gerson que se retirasse, e rtsse defender I 
se us d~reitos perante o Ministerio do Trabal ho, elle, j rsom attendeu 
e retik-ou-se; QUE, o depoent~ observou que Gerson de ,'?o\~za Paiva re
trucar'a qualquer qoisa que nao percebeu, ao gerente rmando Me squita , 
tendo ~ste muito exaltado e determinado novament&i Q adros que fizes
se Gerfon retirar-se do Banco; QUE , esc~tou varias v zes o chefe da 
cartei'(ra cambial Antonio Jose Pires interferir na co tenda, di zend 
ao ge~ nte .A rmando Mesquita que não fizesse aquillo, 

1 

pois el~Pire 
havia da:lo permissão a Gerson para retirasse no dia anterio r . E co
mo néld a mais disse e nem lhe foi perguntado, deu- se por fim e te de
poimento, que depois de lido e achado conforme, vai assignado pelo 
presidente , pelo representante do Syndicato dos Bancarias de Manáos , 
pelo depoente, em duas vias. Dou fé. Eu , Arthur de Bastos Rebello, 
escrivão , dactylographei, subscre vo. Vule a mntrelinea no inicio do 
depoim~nto que . se lê: "ll,uatorze ". Dou fé. Eu , rthur de Bas~s1 ~~. llo, 
escri v~o , dactylographei , subscrevo. ~ c+-(. r.J--I:C( féP~--_ 
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~rRMO DE CONCLUS!O 

Aos trese dias do mez de Abril _do anno de mil noveceh tos e trinta e 

nové , faço conclusos estes autos ao senhor doutor Presidente do in-

querito;do que~para constar lavro este termo . Eu, ~ ~ 
fB~ fil ~ . 

~ - J 
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O Senhor Es crivão , officie ao querellado Gerson Souza Paiva , declaran

do que o seu depoimento pessoal ainda poderá~ ser tomado antes do / / 

prazo de ser aberto vista ao Doutor Manuel Severi~~o Nunes ,AdvogadÓ 

do Syndicato dos Bancarios de Manaos , que vem acomnanhando o proces

so de ininio , fic ndo para isso marcado o dia 14 do corrente , as treze 

horas , no Hospital Santa Casa de Misericordia , onde se acha internado 

o querellado Gerson.nor solicitação verbal do referido advogado e al

legar não poder o seu constituinte Gerson Snu7.a Paiva , sahir do hospi

tal.Junt ,o senhor Escrivão co ia do officio e bem assim o recibo do 

óficioJ expedido,aos utos . // 

Manaos , l3 de Abril de 1939 

~-r~~ 

Na mesma data acima declarada , no Gabinete da Gerencia do 
Banco Nacional Ultramarino , me foram entregues estes autos por par 
te do senhor doutor Manuel da Rocha Barros , . ~residente deste inqu~ 
rito; do que para co ' r , lavro este termo . Eu , ~~ 

AJ~ i}2 ,- ~ 
I 

&ERTIDÃO 
Certifico que expedi o off icio ordenddo pelo senhor doutor 

anuel da Rocha Barros , ~residente deste inquerito, em seu despacho 
supra e retro, que pes soalmente foi entregue ao querelado Gerson de 
Souza Paiva , conforme recibo que passou na copia do mesmo . ara I 
const ar, passei a presente , e dou fé . 

Manâos , 14 de Abril de 1939 . 
... 

o Escri vao . 
r' 

~ r&~ J~ / 



o ' 14 d ril d 1939. 

Ill o. Snr. G r d o za P i • 

·o tendo • S. co p r cido pesso 1 nte o i uerito 
u teve s 1encia p lo officio de 1g de te corr nte ez e nno, 

tendo e li it do nv1·r o prot sto cripto qu e c nos 
utos, e -o t ndo pel s us ncia sido po 1 1 to s de-

c! r tõe d v.s. 1 vo o eu co ci ento, d orde do • I 
Dr. Pre id nt do in uerito dmini trativo, que o seu depoi en
to pesao 1 inda poderá ser to · do nt s do pr zo de vista o 
dvo do do Syn icato do B carios de o , e a~os, que 

acomp o processo, fie o p ra is o rc do o dia de hoje 
quinze hor s, no u rto do Hospit d S ta C sa de ise

ricor i , onde e c V. S. inte do, por solicit ç-o do e_ 
o o do do Syndic to j rcf rido, leg do não pod r V.S. 

r tir r-se do ncio do hospital • 

.l!'ic ndo V. S. pelo presente notific do, par os 
encio dos . 

TTi.HCIO 

SC IV""O 

Recebi o offic&o original da presente copia. 

PATVA 
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TERMO DE A SENTADA 

Aos quatorze dias do mez de Abril do anno de mil nov ecentos e 
trinta e nove, nessa cidade de Manaos, capital do Estado do Ama
zonas, no hospital da Santa Casa de Misericordi'<:i , no quarto de I 
l~ classe numero um, fui vindo, digo, onde eu escrivão do prese,g 
te inquerito administrativo, fui vindo ahi presentes o doutor _ 
nuel da Rocha Barros, presidente do inquerito, doutor Manuel Se
veriano Nunes, advogado do Syndicato dos Bancarias de Manaos , I 
conforme procurações juntas a estes autos , e o querelado Gerson 
de Souza Paiva, convidado para prestar declarações, sobre os I 
factos occorr ido na manhã de quatorze de Março recem-findCQJ, en
tre o querelado Gerson de Souza Pai v a, e o gerente do Banco Na
cional Ultramarino, Armando Mesquita, o tem, digo, o que tendo, 
sido cumprido, do que para constar, 1 ei este termo. Eu, 

~~~,ep~~--~~ 

TERMO DE DECLARAÇÕES que faz 

G• SONDE SOUZA PAIVA, com vinte e tres annos de idade, bancaria, 
br sileiro, solteiro, residente a rua Lauro Cavalcante, numero d~ 
zentos e cincoenta e sete, desta cidade, e actualmente na anta I 
Casa de isericordia, em tratumento de saude, aos costumes disse 
nada, sob o cumpromisso formal de dizer a verdade do que soubesse 

I 

e lhe fosse perguntado, respondeu; QUE , o depoente affirma ter si-
do o autor das offensas physicas praticadas na pessôa do gerente 
Armando Mesquita, com arma de fogo, no dia quatorze de Março pro
ximo passado, pelas nove horas mais ou menos; QUE, o depoente no 
dia quator ze de Março proximo passado sahiu do Banco Nacional Ul
tramarino, por volta das oito e quarenta minutos mais ou menos, 
andando por diversas ruas desta cidade, e em seguida dirigiu-se I 
para a casa de residencia de seu irmáo João de Souza Paiva, afim 
de conversar com elle diversos assumptos ; QUE, lá chegando não en 
centrou-o, e nem a sua esposa; QUE, deparando co~ uma arma de fo
go pendurada na parede, della se apoderou, sabindo com destino ao 
Banco; QUE, ao entrar pela porta dos fundos do mesmo Banco pene
trou na Gerencia, detonando a arma contra a pessôa do gerente Ar 
mando Mesquita, e depois contra si proprio; QUE, o declarante i
gnora estivesse o gerente Armando Mesquita acompanhado de qual
quer outra pessôa; . ~UE, o depoente viu o ~erente Armando Me~aui-

- es ~oa -al g- uma devJ..d:'O -ta sentado na sua Banca de trabalho, e na ma1sVa sua pertuoaçao 
nervosa; QUE, o depoente é funccionario do Banco Naím, digo, Ban
co Nacional Ultramarino, ha quasi cinco annos, ganhando de inicio 
duzentos mil réis, e actualmente quinhentos mil réis; QUE , os I 
augmentos que teve em seus vencimentos, foram feitos um pelo ge-
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-c c . 
gere nte José Carneiro Ge r aldes, na importancia e quarenta mil reis , 
e os dem· is foram feitos pelo gerente rmando Mesquita; UE, sempre 
manteve com o senhor Armando Mesquita , como gerente, todo o respeito 
e consideração; QUE , apesar dos momentos de grosseiria do gerente A! 
mando Mesquita , este em outras occasiÕes tratdva o depoente normal
mente . Dada a palavra ao doutor Manuel Severiano Nunes , advogado do 
Syndicato dos Hancarios de anáos , foram feitas perguntas, que obti
veram as seguintes respostas : UE , o depoente durante a sua vida fun
cional soffreu uma penalidade de suspensão por cinco dias , a qual te-
ve origem o facto do contador Ruy Solheiro vir exi indo se viços até ,. 

igo , serviços que se prorogavam até as tres horas da madru , sem 
sem uma prorogação official , dando uma occas ião ensejo ao que o decla 
rante reclamasse; UE , em virtude dessa reclamação referida ficou o 
depoente sendo mal visto pelo contador uy Solheiro, acontecendo que 
um dia elle uy Solheiro arrebatasse da machina um "bouderaux" que I 
estava fazendo elle depoente , e bastante exaltado suspendeuT digo , I 
declarou que o depoente estava suspenso , cuja suspensão foi effecti
vada pela gerenc i a por uma ordem de serviço; QUE , no dia immediato o 
depoente dirigindo-se a gerencia entendeu- se com o gerente rmando 
Mesquita , ao qual explicou a improcedencia da penalidade que lhe havia 
sido impos a , comprovando com o documento que o contador Ruy Solheiro 
havia impugnado; QUE , por essa occasiao o gerente Armando Mesquita de 
clarou ao depoente reconhecer que elle depoente tinha a ra ão , mas que, 
não podia desmoralizar o contddor 1uy Solheir o, mantendo a panalidade , 
embora não fazendo desconto al gum em seus vencimentos, nem communicando 
·~ ~atriz do Banco , nem a Inspectoria do inisterio do Trabalho; ~UE , e
fectivam~te nenhum desconto foi feito nos vencimentos do declardnte I 

esse me~ DE , o depoente teve realmente um attricto com o seu collega 
acyntho Henriques Corrêa , porque este collega se tar nara p· ra o depoen 

~e muito nocivo , intr igando-o constantemente com o contador Ruy olhei
ro; UE , esse attricto teve lugar no Café UltramLri no , isto é , fora do 
Banco; QUE , nenhum o~tfo attricto teve no Banco ou for.a delle com ou-
tro quulquer collega~~UE, no dia treze de arço recem-find~ , no seg~ 
do expediente , o depoente retirou-se do Banco , ciS desesete horas e dez 
minutos , ja estando terminado o expediente normal , pois que , ja pussa
vam quarenta minutos , e ja estava com o seu serviço termin~o; ~UE , o 
depoente só se retirou do Banco , depois de obter a licença do seu che 
fe de carteira senhor Antonio José Pires : QUE , o depoenw a noite do 
dia treze de arço util , foi sabedor que depois das desesete horus e 
dez minutos desse dia , fora procurado no Banco pelo Gerente Armando I 
Mesquita; QU , como o depoente nao fosse encan~rado , o gerente ~rma n
do Mesquita muito exaltado , teria chamado o cont~;.~dor uy Solheiro o.o 
qual determinara que contasse o tempo de serviço do depoente ,que o pa 
gasse e o demittisse; UE , o depoente soube esses factos por interme
dio do seu collegu 1lademir ontesuma; ~U , o depoente recebeu estas 



,. 

recebeu estas noticias com grande surpresa, pois que nenhuma falta 

{

cometera; QUE,. o depoente no dia quatorze de Março findo chegou ao 
Banco as oi to horas e vinte minutos, tendo sido immediatament ·e ch_ê: 
mado pelo gerente Armando Mesquita; QUE , uma ve~ na gerencia o ge
rente .Armando Mesquita dissera ao depoente que tinha tres caminhos 
a seguir: ou fazer uma carta ao gerente pedindo desculpas no dia I 
anterior, ou pe 1r ua em1ssao, ou então seria aemittido pela ge
renpia; QUE , o depoente ponderou por essa occasião ao gerente Ar 
manêlo esqui ta, que nem podia fazer a carta desculpando-se, nem p~ 
dir demissão , porque nemhumá falta havia comettido, pois que, se I 
tratava de sua ausencia no banco no dia anterior elle- depoente na
via sa ido com permissão do . cl:.e fe da carteira Antonio José Pires,/ 
is o mesmo, uarenta minutos aepois o expediente normal; QUE,nes
sa occasião o gerente Armarldo Mesquita declarou ao depoente que e~ 
tava demittido e que fosse entregar a sua c areira ae trabalho, p~ 
ra on e o depoente então dirigiu-se; QUE, uma vez o depoente em I 
sua carteira de trabalho occupou-se em retir ar dus gavetas da mes- • 
ma os seus papeis particulares , quando appareceu og erente Armand o 
Mesquita pelo lado de .fora, e mandou o depoente se retirar do Ban
co; · UE, incontinente o gerente Armapdo Me uita diri iu ao depoe~ 
te varios insultaa, entre outros chamando-o de vagabundo, moleque, 
etc .;· QUE, nessa altura, inter 1 e riu ntonio José Pires, cbe f e da I 
carteira, exasperando ainda mais o rerente Armanao Mesquita que I 
se dirigindo a ~ires disse que este não dbrigasse a tomar medidas 

, iguaes com elle Pires; QUE , como o depoente ponderasse ao gerente 
Armando Mesquita, que não o tratasse daquelle modo, e que elle ge
rente Armando Mesquita não tinha autoridade para.mandal-o embora I 
sem mais nem menos, o gerente Armando Mesquita muito exaltado oràe -nou ao cobr ~ o B· nco merico uadros que puzesse o depoen e o 
ra do Bancq; QUE, Americo Quadros ficou indeciso em cumprir as or

ens do gerente Arnando Mesquita; QUE , ante a imlecisao de Americo 
Quadros o gerente Armando Mesquita ordenou novamente á Quadros que 
cumprisse a su ordem_, or ue c so contrario chamaria a policia P$! 
ra isto f z ; QUE , em seguida o depoente retirou-se do Banco, sen . -
~~~~~r.~o~f~~un. damente h , abalado mesmo, porque elle depo-
ente sabe que todo o empregado que é demittido de um Banco é sem
pre considerado como desohnesto, digo , como desohonesto, nâo pode!! 
do mais arranjar uma collocação, tanto mais que o depoente tem se
rio encargo de família; QUE , o depoente ao sahir do Banco sentiu-
se ertubadi simo, co pletamente cgntrolado, tendo vagado por I 
varias ruas du cidade, sem poder orientar-se; QU~ , resolvesse,di
go , resolvendó regressar ao Banco, quasi que automaticamente , al1 
cometeu o acto delituoso contra o gerente Armando Mesquita , sem f 
ter.a menor noção do que estava fazendo; QUE , di ante de tal acon
tecimento sentiu-se sucumbido a sobreviver ante t ~manha desgraça 
e procurou suicidar-se, voltando a arma.contra si proprio, tendo 
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temo podido deflagar um tiro apena s contra si proprio que agor a de
clara ter sido no ouvido mesmo, di go, esquerdo; UE, no momento da I 
scena~ ri~ na gerencia do Banco no Ji a quatorze , em que o geren 
te Armando M~~u i tQ \ .

1
o depoente ficaram f e ridos, nada se recorda I

porque o seu esta ' · ~sim não permitia. ' como nada mais disse e nem 
lhe foY'perguntado, de u-se por fim este depoimento, que depois de li 
do e achado conforme, vai ass ignado pelo presidente, pelo representan 
te do Syndicato dos Bancarios de anos , pelo depoent e , em duas vias. 
Vale a intrelinea que se lê: "pessoa alguma devido n. Dou fé. ~u, 

1-vtCt ~ ,-.;~ IP-7-2 ~ 
~ =~~~~ a LWW w ~ cWJtl? 

lf~~~~~ 
JUNTAD 

Aos quinze dias do mez de Abril do anno de mil novecen
tos e trint a e nove, faÇo juntada a estes autos, da carta dirigida pe
la gerencia interina do Banco Nacional Ultr mJ rino, ao doutor Manuel 
da ocha, Barros, presidente deste inquerito , e bem assim do documento 
que trat · ~e:~a~ara constar, lavro este termo . Eu , ~~ 

~fi~~ 
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Mç naus 15 de Ab~il de 19~9 

Ilmo. Sr. Dr. MANOEL DA ROCHA BAR.ROS 

piSTA. 

A interesse deste Banco, no inquerito 
dmi i atrativo contra Gerson de Souza Paiva, que V~ Sa. 

presi de, pedimos que seja junta age autos a certidao anexa, 
relat·i va aos itens de nossa petiçao ao Exmo. Sr. Dr. Chefe 
de Policia do Estado do Amazonas, de 12 de Abril corrente, 
a saber: _ 

li - Si foi aberto inquerito policial contra Ger
son de Souza Paiva em consequencia da agressão por este pra
ticada contra o Gerente da Agencia do Banco Nacional Ultra
mari no, Sr. Armando Mesquita, nesta cidade, no dia 14 de 
Março deste ano, dentro do proprio Gabinete da Ger encia; 

2g - Si consta dos autos de inquerito de que natu
reza foi a ag~esaão, por que meio foi praticada, e ai da 
mesma ~esultaram ofensas phyaicaa na pessoa do Sr. Armando 
Mesquita; 

;g - Quai s os nomes das pessôas que prest aram de
claraçÕ!s a respeito do fáto de que se trat a , e respecti vas 
profi asoes ; 

4g - Si o inquerito poli cial em 
que data, e quando foi remetido á auto 

t!' 
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EXMO. SNR. DR. CHEFE DE POLICIA DO ESTADO DO AMAZONAS 

O BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, para defesa 

de seus direitos no inquerito administrativo, prestes a en

cerrar-se, mandado instaurar contra Gerson de Souza Paiva, 

precisa que v. Exa. lhe mande certificar, com urgencia, de 

ftS, o seguinte: 

1g - Si foi aberto inquerito policial contra 

Souza Paiva em oonsequencia da aggresaão por este 

contra o Gerente da Agencia do Banco Nacional Ul

tramarino, Sr. Armando Mesquita, nesta cidade, no dia 14 de 
·~~~~B• 

ço deste anno,dentro do proprio Gabinete da Gerencia; 

2g - Si consta dos autos do inquerito de que 

-
~~~~!?:111~ 

~atureza foi a aggressao, por que meio foi praticada, e si 

J 
~ -· 

da mesma resultaram offensas physicas na pessoa do Sr. Ar-

mando Mesquita; 

3g - Quaes os nomes das pessoas que presta-

ram declarações a respeito do facto de que se trata, e res

pectivas profissões; 

4g - Si o inquerito policial já foi encerra

do, em que data, e · quando foi remettido á autoridade judio! 

aria.. 

:Ne ~ tes termos, 
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C E R T I D Ã O OSWALDO DIAS SOBRAL, ESCRI
VÃO DA DELEGACIA AUXILIAR I 
DE POLICIA DO ESTADO DO ~ 
ZONAS, POR NOMEAÇÃO LEGAL,/ 
ETC,. 

CERTIFICA, em cumprimento ao despacho 
do Excelentissimo Doutor Chefe de Polic~a, a requerimento do 
BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, q~e:- (ll) PRil'DÚRO - Sim, foi I 
aberto inquerito policial contra GERSON DE SOUZA PAIVA em// 
consequencia da agressão por este prat cada contra o gerente 
do Banco Nacional Ultramarino, no dia quatorze de Março ul-/ 
timo, dentro do proprio Gabinete da Gerencia .- (28) SEGUNDO -
De acordo com as declarações do Doutor Armando Madeira a a-/ 
gressão foi inesperada, feita a mão armada,v produzindo ofensa 
fisicas, na pessoa do Senhor ARMANDO MESQUITA, conforme o aJ:! 
to de exame de corpo de delito.- (3i) TERCEIRO - ~ pessoas/ 
que prestaram declarações, foram as seguintes:- No dia qua-/ 
torze de Março ultimo LEÃO PACIFICO EZAGUI, bancaria; No dia 
quatorze de Março ultimo ARMANDO MADEIRA, advogado do Banco/ 
Nacional Ultramarino; No dia quatorze do mez de Março ultimo 
GILBERTO GUILHERME DE MELLO, bancaria - secção de correspon-

, 
dencia; No dia quatorze de Março ultimo EDUARDO AUGUSTO FER-
NANDES DE MATTOS, bancario; No dia quatorze de Mar o ultimo/ 
JOAQUIM AMERICO PACHECO, bancario; - No dia quinze de Março // .. 

-ultimo ANTONIO JOSt PIRES, bancaria - chefe da secção de C~ 
bioa; vNo dia dezesseis de Março ultimo, bancario -chefe da/ 
carteira de letras; No dia vinte e sete ARMANDO MESQUITA, // 
gerente do Banco Nacional Ultramarino; No dia vinte nove d~/ 
Março ultimo GERSON DE SOUZA PAIVA, escripturario da cartei
ra de Cambio. ( Todos são funoionarios do Banco Nacional Ul
tramarino ). - (4a) QUART0 ··- .0 inquerito p.o!icial já f~1 en-
cerrado no dia dez . de Abril corrente ., se:r;1dQ eme~ido no dia quá 

# # 

torze do mesmo mez. o referido e verdade. Dou fe.----------
DELEGACIA AUXILIAR DE POLICIA, em Manaus,l4 de Abril de 1939· 

" O ESCRIVÃO " 
.2!!· 

, . _, 

... 





TERMO DE CONCLUSÃO 

Aos quinze di as do mez de bril do anno de mil novecentos e 
trinta e aeve, faço estes autos conclusos ao senhor doutor resi 
dente do inquerito; do quu;:;ze para constar, lavro este termo . Eu , 

~~~~f?e: -~ . 

Na mesma data acima declarada , no Gabinete da Gerencia do 
Banco Nacional Ultramarino , me foram entregues estes utos par 
parte do senhor doutor Manuel da ocha Barros, Presidente deste 
inquerito; do que para constar, lavro este termo . Eu, 

.-:-~~~~ 
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T~RMO DE VISTA 

Aos desesete dias do mez de 1bril do anno de mil nove
centos e trinta e nove, abro vista dos presentes autos do inquerito 
administrativo , ao doutor Manuel Severiano Nunes , at vogado do Syndi 
cato dos Bancarias de anaos , para apresentar as raz5es de defeza , 
do querellado Gerson de ouza Paiva , dentro do prazo, estabelecido 
na letra e , do artigo 95 , do Decreto ng 54 , de 12 de Setembro de I 
1934. Do que tar , lavro este termo . Eu, ~ ~ 

~~ ~ 

k_ , 1 ~ ~ ~'~7 . 

~~ t .... o' ~ 0~ 
/y>~. 

'l'ERMO D~ BIMtmT6 

Aos vinte de is dias do mez de bril do anno de mil novecen
tos e trinta e nove, me foram entregues estes autos por parte do dou 
tor Manuel Severiano Nunes, advogado do Syndicato dos H~carios de 
Manáos; do que pará constar , lavro este termo . 1 U, ~ ~ 

~~tf~~· 
JUNTADA 

Na mesma data acima declarada , faço juntada a estes autos, 
das allegações finais do advogado do Syndica to dos Bancarias de ~a
naos, doutor anuel ~eve~~o ~nes . Para constar , lavro este termo. 
Eu, ~ rA r:J~ ~ ~ 
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AD V OGADO 

S ' J<IIC )f( I I! !<ESIDf'N IA: 

f<.. Mon'l nhor .outinho n.U 340 

EGREGIO JULnADOR . 

Pelo advogado Manuel Severlano Nunes, 
constituido patrono cto acusado Ger -
son de Souza Paiva_,p...p.doSINDICATO DOS 
BANCARIOS DE MANAUS . 

, Todos os átos daNvida trabalhista devem-se cingir 
ao ambito traçado pela Legislacao do Trabalho . NAs Leis Sociaesl 
foram elaboradas para ampararNo proletarioNe nao para prejudicar 
o empre!!ador . Dahi o Estado na.o querer e nao reconhecer a luta 
de classes,pois que,preconisando ur, 1· mi te aos interesses contro-

·vertidos , formulou a Consolictacão das Leis do Trabalho,solucionan
d9 , assim, a harmonia social . Observando-se , porem ,tmparc~almente , I 
fora do calor de interesses s1nc1lcaes, esse .r i tmo esLara SAmpre a
nulado , desde queAse desprese a r ra ou o preceito preestabeleci-

d9,para se sobrepor o arbitrio , o forte contra o fraco,o menospreso 
as normas da equidade , o achincalhe ao Direito do T:rc:balho . 

· A Procurador!~ d~ Justi .a do Trabalho , r~iteradamen-
te,em brilhantes parecer~s , vem sustentando"que as Leis Soc1aes fo
ram inspiradas na proteçao aos economicamente mais fracos , cher-an
do,me§mo , a afirmar , que ha do~as vi entes no Direito Qy1r1tar1q , 
ue nao deve ter , no D1reito ,do Tr abalho a mesma extensao e rigor . 

E qye este Direito,diz ela, e um Direito de assistencia e de pro
teçao ªo trabalhador , e que , porNisso mesmo , deve levar em conta as 
condi oes de vida e de instruçao do mesmo . Disto , acrescenta~por
que ocorre o contrario do Direito Comum que o Juiz decide , tao so
mente , pelo conhecimento que tem dos fatos articulados dentro do I 
processo , podem o Juiz ou o Tribunal , encarregados de distribuir a 
0ustiça do Trabalho,determinar por iniciativas proprias , deliren
cias , ou provocar testemunhas no sentido de esclarecer a verdade . 
E em materia de provas , ~SPECIALMENTE , deve se atender as DIFICUL
DADES DO ElflPREGADO E1! POSITIVAR FATOS POR MEIO DE TESTEMUNHAS SU
JEITAS AO EMPREGADOR . " 

No caso vertente , sem grande esfor o, no dissecar as 
provas , resalta evidentemente , do ven~re deste inquerito administra
tivo , processado dentro do Banco , embora, espec1almente ,como defeza 
da erencia go Banco Nacional Ultramarino , em Manaus ,-que a Lei fmi 
prostergaaa a vontade d1scric1onaria , com o imperio do arbitrio , de
correndo desse tumulto ou subversao a quebra da harmonia sociã~ ~ 
derivando para os deploraveis fatos que se verificaram pela manha 
do dia 14 de Março ult i mo , ante a imtempestiva dec i sao do honrado 
Gerente Armando Yesquita demit i ndo truculentamente o seu subord i 
nado , e o impulso irresistivel de Gerson de Souza Paiva, obnubi lado 
e sem controle , hufuilhado , exp lso , demitido , o gue quer dizer, sof ren 
do forte abalo emotivo, em completa pert urbaçao de sentidos e de i 
telitencia . . 

Ha, hoje ,mu1to em conta , uma teoria multo importante , 
tanto para a doutrina como para o le 1slador :a teoria dos mot ivos 
determinantes .Nunca se geixou de pesqu! zar o motivo para se punir 
um crime ; assim , o crime e punido em razao de mot1vos , e estes , tomam 
o nome , a tonalidade , o valor , a for a de sentimentos que os inspir 
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ADVOGADO 

lllttiS q 
Oa Ord•m doe Advogado• do Ahtazon•• 

ES Rl1 ORlO f Rf!SIDI"N IA: 

R. Mon ·e11hor outinho n.U 340 
MANÁOS · - AMAZONA S -- BRASIL 

Este inquerito administrativo foi instaurado pela 
Gerencia Interina,do Banco Nacional Ultramarino,em anaus,no dia 
l 0 de Abril de 1939 , POR ORDEM da Inspecao Geral do Banco ,no Rio de 
Jane~ro,datada de 2P de Março ultimo ,para apurar FALTA GRAVE de 
que e acusado 9 bancario Gerson de So~za Paiva,que,no dia 14 de 
Março passado , as 9 horas ,mais ou menos , penetrando no gabinete da
quela Ger encia, disparou contra o erente Armando Mesquita, tres I 
tiros de pistola,produzindo no alvejado os ferimentos constantes 
dQ corp9 de delito procedido com o Inquerito Policial,cujQ certi
dao esta apenso aos presentes autos as fls . ~o e 3l ,os quaes foram 
logo , de in~cio,~ela pericia, no mesmo dia,considerados,por sua na
tyreza e sede ,nao causadores eficientes de morte , que pel~s condi-
oes personal!ssimas do ofengido nao resultariam mutila ao , defor

midade , privaçao de al um orgao ou membro , enfermidade incuravel I 
que o privasse para sempre de poder exercer o seu trabalho,e mui
to menos 7a morte do ofendido. 

, ~o igiciar-se o mesmo,o acusado Gerson de Souza Pai-
va que ate entao nao havia sido notificado de qualquer providen
cia de ordem administrativa,nem por parte do Banco,~em pela Ins
P§toria R~gional do Ministerio do Trabalho , dirigiu a esta ,a peti
cao do teor seguinte : 

"Exmo Snr . Inspetor Regional do Ministerio do Trabalho . 
11 Gerson de Souza Paiva, brasil~iro , solteiro,com 23 anos 11 de idade , bancario , residente a rua Lauro Cavalcanti n . 11 257, desta cidade,funcionario do Banco Nacional Ultrama-
11rino,neste Estado , onde durante 5 anos prestou seus ser
"viços,-tf'ndo sidq demitido ile ~lmente ou melhor expul-
11so violentamente ,por determina ao verbal do snr .Armando 
" ~esquita,chefe do referido Banco , no dia 14 do corrente 
"as R horas e 40 minutos , sem justa causa e sem preceder 
"nehuma forma de processo como pre:creve a Lei,ferindo as
"sim,os dispositivos contidos no art . l926 do Decr .24615 
"de 9 de Julho de 1936,-vem mui respeitosamente requerer 11 a V.Ex. se digne mandar instaurar o necessario inquerito, 11 nos termos do que dispÕe o art .6 ,do Decr-Lei n .39 de 3 
"d§ De~embro de " l937 ~visto que , o ato aludido de sua demis
"sao tao truculenta, e sobremodo,infringente ao que precei -
11tua o art .2032 do Reg . aprovado pelo Decr . 54 de 12 de Se-
11tembro de 1934,causando surpresa ao suplicante que i no
"ra a sua culpa que lhe foi atribuida e 1mped1do, portanto, 
"dEi, produsir a sua defeBa .Fatos lamentaveis deçorreram , 
"aps sua violenta despedida,cu;jos detalhes estao expostos 
"no depoimento que junta como narra ao fiel de taes ocur-
11rencias, o qual foi prestado no inquerito aberto na Poli-
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ADVOG ADO 
Oa Ordem do• Advogado• <lu Ama~ona. 

Es KITOkiO e RI!SJDEN IA: 

1:{, Mon ·enhor outinho n.'1340 
MANÁOS •• AMAZONA.$ -· BRASIL 

-~ 
"cia Civil desta Capital , pelo senhor Antonio Pires ,chefe 
"da carteira. camb!al do citado Banco . O 'suplicante protes
"ta pela inquiricao das testem,unhas abaixo arroladas,cujos 
"depoimentos sao necessarios a d.efeza d§ seu direito,sobe
"jamente amparado pela vi~ente Legislacao do Trabalho ,e I 
"presta ... a V.Ex . os esclarecimentos seguintes :Data de sua 
"admissao no Banco Nacional Ultramarino : 1° de osto de 
"1934;data de sua demissão :l3 de Marco 1939;sua catego-
"ria no referido Banco : 3° escriturario;ordenado mensal : 
"quinhentos mil reis;tempo liquido de serviço :4 anos e se
"te meses .Rol de testerttunhas :Antonio LTose Pires-chefe da 
"carteira cambial;Jiloises de Abreu Vieira-chefe da carteira 
"de cobrancªs;Manuel Augusto Pinto-chefe da carteira de A-
11dministracao e Bens;Heitor da Rocha Liberal-Auxiliar e 
"Alfredo Marques-Auxiliar . -Nestes tennos,pede deferimento. 
'(assinado sobre selos federaes de 2$200 . ) 

Nenhuma providencia foi tomada pela Inspetoria Re
gional do Ministerio do Trabalho .Nenhuma penalidade houve por be 
aplicar ao acusado a gerencia do Banco,poi§ ,dizia-se,que tendo o 
acusado sido demitido no dia 13 de Março ,nao era mais funciona
rio do Banco Nacional Ultramarino quando cometeu o delito no dia - , 14 . Somente no dia 30 de Marco ,com ~ ORDEM da Inspeçao Geral ,e 
que a Gerencia interina participou a Inspetoria que o acusado ia 
ter sua falta grave apurada em inquerito administrativo e que ES~ 
TAVA SUSPENSO DESDE 14 .(?) Ma9, ... 

11 Nenhum em:grep:ado podera ser suspenso sem a nota de culpa, 
"e J'ífesta,nao pod§ ser inovada com fantasias,surp:reendendo 

. "o acusacjo que nao teve ciencia de taes increpaooes . " 
"A pena ~ consequencia do oue for apurado em inquerito re
"gular . So a Conselho Nacional do Trabalho pode conhecer do~ 
"casos de estab1lidade,depo1s de processadas as faltas gra 
"ves .Até por motivo de segurança publica,não bastam inque
"ritos administrativos,prgcec)idos em abinetes trancados, 
"nos Bancgs ou Em.prezas .Naç e ele suficiente para permitir 
"a demi§sao do empregado .E necessario,nos termos da Lei,a 
"apuracao devida ... do alegado pelo Ministerio do Trabalho . " 

Foi entao,que,notificado pelo doutor Manuel da 
Rocha Barros ,convldado para presidir o presente iuquerito,onde, 
com justiça se declare,portou-se com muita elevaçao ,d que se ia 

~ instaurar o mesmo , iniciando- se os trabalhos no dia 4 d~ Abril an 
dante ,o acusado , em resposta, lavrou o_protesto que se ve as fls . 
12 deste autos , onde ele articula razoes bem apreciaveis, sem con
tudo se rebelar contra aquela medida, pois ayciava por ela,afim 
de ventilar g seu direito e apurar-se que n~o houve motivç para 
a sua imolaçao;mas,isto,perante a autoridade competente , la, peran 
te a Inspetoria do Trabalho , onde a prova testemunhal seria mais 
desembaraçada,mais livre,sem o interesse que envolve inqueritos 
fe1 tos em famil1a...... , , 

Apezar de tudo , e irretorquivel ,que esta apurado, 
neste mesmo processado ,confrontando todos os depoimentos , 1nclu
s1 v e as declara . Ões do acusado Gerson de ... Souza Pai va e do g.eren
te Armando Mesquita que houve a preparac.ao de um ambiente carre
gadissimo ,trrespiravel,ins~portavel para o acusago ,comcomitante
mente atuando varias causas para as quaes ele nao concorreu,da
da a ausencia de motivos ponderaveis , e que , 1mpel1do por força 
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estra~a, 1rrepr1mive~ompelido Gerson de Souza Paiva, vres1st1vel
mente ,a desfechar tres tiros contra o seu chefe , que sempre cons1-
der u em alta estima e pelo qual jamais nutriu ressentimento al
gum . 

EM FACE DO DIREITO bO TRABALHO 
, 

Entremos , agora, no ponto principal da defeza, i9to e,os 
fatos antecedentes e as circumstancias concom~tantes do ato pra~. 
cado pelo acusado .No bojo do 1nquerito :ga fart'a materia sobre o 
assunto ,podendo-se fazer umª recomposi ao do , que verdadeiramente 
ocorreu , anulando as , conclusoes precipitªdas a luz do Direito do 
Trabalhç . Deixando a mar em as faltas nao punidas , que nada signi
cam a serio contra o acusado , porque elas seriam um corpo de deli
to contra uma gerencia que teria contra si a falta de exacão no 
cumiJrimAnto de seu dever , si nao fosse esta que reconhecesse como 
esta nos autos , em vario§ depoimentos , a injustica da penalidade,a 
improc§dencia da acusa ao contra Gerson de Souza Paiva, tanto que , 
para nao desmoralisar o contador nRo revo ou a pena,mas,ordenou 
que nenhum desco~to lhe fosse , feito em seus vencimentos , nao dan
dQ conhecimento a Matriz , nem a Inspetoria Regional do Trabalho ; 
nao ar entando em torno dos pueris atritos com do~s colegas ,um 
no Banco e outro num botequim fora do Banco , o que nao passou de 

"rapaziadas", prop.Ii1as da idade e da camaradagem, sem essa gravida
de que lhe querem emprestar,preparªndo adredemente , pªra robuste
cer uma preconcebida "insubordinacao" , quando todos sao acordes em 
afirmar ter o acusado a melhor,mais digna,correta, disciplinada e 
competente vida funcional;queremos perguntar, qual o motivobue de
terminou ser o acusado demitido e expulso do .Banco Nacional Ultra
marino , ? Foi , sem duvida alguma, a sua ausencia, no dia 13 de Março 
findo , as 17 horas e lO minutos .Eis a falta grave cometida por GeF 
son de Souza Pai va·.Abandonou o Banco visto ter obtido licença de 
seu chefe de carteira,que assumiu integral responsabilidade dessa 
medida; abandonou· o Banco , porque ja havia terminado seu serviço ; e 
abandonou o Banco porque o horari o normal estava exgotado , passado 
ja, de mais do que a toleranci~ podia permitir . 

Examinemos o fato , a luz do Direito do Trabalho : 
a)O abandono do serviço , sem causa justificada, carece ser por 

praso superior a 15 dias , constatando-se com uma serie de do
cumentos e , entre estes , por jornaes que tenham publicado edi
taes chamando , o ausente ; 

b)A duracão normal do trabalho em Bancos é de 6 horas por dia, 
so podendo exceder do horario nos casos previstos no NDecreto 
n .23322 de 3 de Novembro de l933 , sendo taes proro~acoes cien
tifjcagas aos empr egados , anotadas em livro proprio e comuni 
C9-das a autoridade competente , o que nada: ·di S§O aconteceu; 

c)E materia vencida a ale açao de insubordinaçao do empregado , 
uma vez que este se recusara a executar o trabalho que lhe 
fora ordenado quando , exgotado o horario , preparava-se ~ara 
deixar o estabelecimento;pois , a 2a Junta de Conciliacao e 
Jul amento do Vistrito Federal ja resolveu e teve sua deci
s~o confirmada pelo .Ministro d Trabalho , CONSIDERANDO NÃO ... 
'rER HAVIDO ATO DE INSUBORDlNAÇAO,POR NAO SER O Em'RErtADO O-
BRIGADO A TRABALHAR ALEM DO ljORARIO LEGAL , O QUE ~XCLUE , NO 
CASO , A HIPOTESE DE D ACATO A AUTORIDADE DO PATRAO . , , 

Ahi esta,evidentemente claro , que houve um desacato a 



MA IUJ.EL StVEBUlU 

E "CRJTORIO e ~esroeN IA: 

R.. Monsenhor outinho n.O 840 
MANÁOS •• AMAZON48 - · 6RASIL 

--- =-====~====~-

-'~-
expressão 11 teral da Lei , em toda a sua magest.ade, uma burla ao 
seu integral cumprimento ~ o menospreso aos direitos que assis
tem aos empregados que nao pode~ nem devem prestar serviços a
lem do horario .normal 7 uma vez nao preenchidas as E;Xigencias le
gaes,como tambem atender aos servicos superiore§ as suas forças, 
defesos por Lei,contrarios aos bons costumes. N~o houve ,pois ,na 
ausencia ocasional de Gerson de Souza Paiva,do Banco Nacional Ul
tramarino,n~ tarde de 13 de Marco findo,nenhuma falta,nenhuma IN~ 
SUBORDINAÇÃO, NEM DESACATO á autoridade do Gerente . 

Mas,mesmo gada a hipotese de se ter concretisado 
a figura da insubordinacao,praticada por um bancario,poder1ª es
te ser demitido sumariamente,livremente,como um lacaio Jum cao , 
expulso,afugentado,enxotado,ameaçado de ser arrastado,a vista cde 
seus colegas e circunstantes? Vejamos o que diz a Lei : 

. Da estabil~dade d.QfL_em_pre ad.os_ 
Decr .54, de 12 de Set .del934. 

"Art .2032 (89)Ao empregago em Banco ou casa bancaria,a par-
11 tir da data qa publicacao do Decreto n .24615,de 9 de Ju-
11lho de 1934,E ASSEGURADO O DIREITO DE EFETIVIDADE NO RES.2 
"PECTIVO EMPREGO,DESDE QUE CONTE DOIS OU MAIS ANOS DE SER-
11VIÇOS PRE§TADOS AO MESMO BANCO,e,salvo çaso de falencia 
"ou extinçao do estabelecimento,SO PODERA SER DEMITIDO EM 11 VIRTUDE DE :F'ALTA GRAVE, REGULARMENTE APURADA EM' INQUERITO 
"ADMINISTRATIVO . " . 

, Conclue-se , do exposto , que a demissão sumaria,para 
o estavel,e um supremo absurdo , tal a sua !legalidade. Ainda que 
acusado de fªlta grave , em qualquer caso ,nao pode o faltoso ser 
demitigo senao depois de inguerito administrativo para apurar a 
acusacao .. e sobre a qual dira o Conselho Nacional do Trabalho . 

, Gerson de Souza Paiva é'éscriturario do Banco Na-
cional Ultramarino , em Manaus , admitido em 1 de Agosto de 1934, § 
conta,portanto , liquido , QUATRO ANOS E SETE MESES DE SERVIÇO . Nao 
podia ser demitido como foi ,muito menos humilhado,ultrajado acrs 
olhos escandªlisados de seus colegas , t~ndoNse afugentado do Ban
co pela manha do dia 14 de Março passado , nao como um homem, ma&, 
como_~ mulamboHh~ano , sentindQ-Se morto civica e moralmente . N 

Nao e prev~ricaçao,deixar de_cumpr1r a express~o 
literal da Lei,por afeiçao , odio,comtem~laçao ? E esta pratica, ne
gligenciando com o cumprimento da_Lei,e causa do desiquilibrio, 
da desharmonia,da luta entre patroes ~ empregados . O D1rê1to ào 
Trabalho , a~licado com imparcialidade , e realmente,a soluçao de e
qui-librio a harmonia social . 

A PROVA TESTEMUNHAL . , H 

• Po~E;m, an~es. de chegarmos a conclusao destas ale-
gacoes de defeza, e mister apreciar , ernbora,ligeiramente,a prova 
testemunhal , produsida neste inquermto . , 

A Gerencia interina ofereceu a guisa de ordem de 
servico,o documento anexo as fls .2 deste inquerito,onde,alem de 
falar em efetivar uma suspensão imaginaria do acusado,que diz I 
lavrada no dia 14 de Marco , convidou para presidir este proces
sado o doutor Manuel da Rocha Barros,Notario Publico , que presta 
serviços profissionaes ao .Banço Nacional Ultramarino , nesta cida
de , o qual , embora com as relaçoes de reciprocidades . aludidas , por
tou-se com imparcialidade no desempenho dessa missao , como ja re
fer1mos , anter1ormente .Nessa ordem de serviço,foram arrolados os 
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nomes de todos os empregados no Banco Nacional Ultramarino , em 
Manaus)em numero de· 44.0 senhor presidente do inquerito resol
veu ouvir apenas 5,sendo estes :Eduardo A.F.de Matos e Joaquim 
A.Pacheco,da gerencia interina, o contador Ruy Solheiro,o advoga
do do Banco doutor Armando Madeira e o auxiliar Jacinto Henri
que Correa . Pela defeza,ante a exiguidade numeraria,requeremos 
oodepoimentosde mais sete empregados , entre os quaes , os dos se
nhores,Antonio Jose Pires , Moises de Abreu Vieira e Manuel Augus
to Pinto , todos chefes de carteira, sob as ordens dos quaes tra
balhou e trabalha o ... acusado , e mais , cl~P local de atividades , si
tuado no grande salao de entrada, tudo assistiram e podiam infor-

' mar perfeitamente,desde os prodromos dos acontecimentos verifi-
cados no Banco 7 no dia 14 de Março fingo . 

Todos os depo1mentos sao acordes em afirmar que 
no dia 13 de arco passado , nao foi o expediente prorogado , con- , 
cluindo- se tambem dos mesmos , que o motivo da demissao , depois so 
suspensão e por fi cena lamentavel ocorrida na erencia,no I 
dia 14 pela manhã,no Banco , foi indubitavelmente , a ausencia do 
acusado no se undo expediente do dia 13 de Março,depois de exgo
tado o expediente . Q~asi todos os depoimentos asseveram que Ger
son de Souza Paiva e um rapaz probo , zeloso , gbediente , cumpridor 
de seus deveres , austero,bom filho e bom irmao,frisando bem os 

.seus chefes diretos , que ele nunca deu motivo nem para ligeiros 
aborrecimentos , que:ç quanto ao serviço,quer quanto ao trato . 

Vejamos o que dizem as testemunhas de per~1 : 
la- Doutor Armando Madeira, advogado do Banco:tudo ouvio do geren

te Armando Mesquita,relat ivamente aos antecedentes do delito . 
2a-Joaquim Pacheco ,da Gerencia :que Gerson ou por esquecimento o~ 

por outro motivo vinha descurando do servico . 
?~-Eduardo Matos , da Gerencia :depois de aduzir faltas ao acusado 

que se contradizem com o depoimento do contador Ruy Solheiro, 
confessa que Gerson desempenhava sempre ,mais ou menos bem os 
.seus servicos . 

4a- uy Solheiro , contador :que a falta de Gerson era, na confeccão 
de inventarias sempre uzar lapis muito duro;que Gerson depo
is de advertido(o que indica obediencia)procurou melhorar;e 
que Gerson ERA FUNCIONARIO R LATIVAMw.NTE ZELOSO; finalmen-
t~ , que no dia 13 de Março , o erente Armando Mesquita determi
nara ao depoente que visse os anos de servico de Gerson para 
demitil- o . 

5a- Jacinto Correa, auxiliar :que no dia 13 de Mar o, soube no Ban
co haver sido· dispensado Gerson ,dos servi os do referido Ban
co Nacional Ultramarino . 

6a- Antonio Jose Pires , chefe da carteira cambial :que o depoente 
af i rma ser Gerson um bom funcionario , competente e disciplina
do , pelo menos durante o. tempo que veiu servindo com ele , nada 
tem a dizer do mesmo;que seruramente a uns nove mezes Gerson 
trabalha sob a chefia do depoente,que sempre se revelou ali 
um funcionaria obediente,trabalhador e exato no cumprimento 
de seu dever;que no dia ~3 de ar o recemfindo,no segundo ex
pediente , pelas desesete horas e dez minutos _o depoente aten
deu a um pedido de Gerson, dando-lhe permissao para retirar
se do Banco,pois que , o servi o de Gerson estava t rminado , e 
não estava prorogado o expediente;que momentos apos,da sah1-
da de Gerson fora este procurado pelo gerente Armando Mesqutb-
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ta,ao qual o depoente igformou ter dado perm1ss~a a Gerson para 
retirar-se,dadas as razoes que anteriormente ja explicou;que o 
gerente Armando Mesquita irritado com estes aconteci entos cha
mou o contador Ruy Solheiro , e lhe determinou que verificasse os 
anos de servi o de nerson e o despedisse incontinenti;que o de
poente procurou interferir junto ao gerente,no sentido de suavi
sar a situacão de Gerson que não poderia sofrer uma demissão tão 
pronta,visto que,se havia culpa,essa cabia ao depoente que per
mitira o arastamento de Gerson,respondendo o gerente Armando Mes
quita,que quem mandava no Banco,era ele;que no dia 14 viu Gerson 
dirigir-se para sua carteira de trabalho,onde ao chegar momentos 
seguidos fora advertido pelo gerente Armando M~squita que tendo 
para ali se dirigido pelo lado de fora do balcao,para que se re
tirasse do Banco~declarando mais o gerente,que ele Gerson estava 
gemitido,e que nao trabalharia mais no Banco;que por essa ocasi-

' ao,novamente o depoente interferiu,pedingo ao gerente que se a
calmass~,reiterando este pedido,porque nao via motivo para uma . 
ordem tao severa;que o gerente Armando Mesquita mais exaltado a
inda,chamou o auxiliar Americo Quadros para que puzesse Gerson 
fora do Banco;que Gerson SURPREENDIDO. com aquela atitude do ge
rente,declarou que nao via nele verente,autoridade bastante para 
botal-o fora do Banco;que foram estas as unicas palavras proferi
das por Gerson;que o erente grandemente irritado,determinou no
vamente ao auxiliar Quadros que estava indeciso,que puzesse ner
son fora do Banco;que o depoente vendo agravarem-se os aconteci
mentos,pediu a Gerson que se retirasse,no que foi atendidQ;que o 
depoente ATRIBUE O ATO PRATICADO POR GERSON A UMA EXALTAÇAO DE
CORRENTE DA SUA DEM:ISSAO DO EMPREGO,VISTO SER O RIMO DE FAMILIJ 
,PERTURBAÇAO ESTA QUE NAO NOTOU,POIS QUE,APENAS SE MOSTRAVA GER
SON ~IVIDO E EMPALIDECI DO,quando se retirou do Banco . 

7a-Moyses de Abreu Vieira,chefe da carteira de cobranca§:que Gerson 
como funcionaria sempre procurou desempenhar as funçoes a seu I 
cargo,bem,e como colega,sempre foi um colega calmo e respeitador; 
que Gerson justificou P. erante o gerente Armando esquita a causa 
de sua §USp~nsao aludida,tendo declarado o gerente que Gerson ti
nha razao,nao s~ndo feito nenhum desconto em seus vençimentos, I 
nem comunicado a Inspetoria Regional do Trabalho,nem a Matirz,fi
cando apenas a tal ordem para nao desmoralisar o contador;que se
guramente a cinco anos conh~ce Gerson como funcionaria obediente , 
cumpridor de seus deveres , nao lhe tendo notado a qualidade de ri
xento;que o depoente durante o tempo que trabalha no Banco nunca 
soube de nenkm ato que desabonasse a Gerson;que no dia 13 de Mar
co o depoente se encontrava no se, ndo expediente,pelas 17 horas 
e vinte minutos,no Banco,quando o erente procurou por Gerson ; 
que por essa ocasião escutou quando o chefe da carteira cambial 
Antonio Jose Pires declarou ao gerente que Gerson havia §e reti
rado com sua licença,visto ter terminado seu servi o e nao estar 
o horario prorogado ;que o depoente observou ficar muito irritado 
o gerente com a resposta que lhe dera o chefe da carteira cambi
al;que incontinenti o erente Armando Mesquita chamou o contador 
Ruy dolheiro e lhe determinou que visse o te.mpo de servlco de I 
Gerson para demitil-o;que o depoente notou que Ho contador deseja
ra ponderar alguma causa ao gerente ,mas este nao lhe deu tempo, 
declarando que era assunto liquidado ,e que mandasse avisar em 
casa de Gerson que estava demitido;que o chefe da carteira cam
bial Antonio Jose Pires,interferiu,ponderando ao ger ente que não 
devia faser aquilo,pois que ,se havia um culpado,era ele Antonio 
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Jose Pi~es,chefe do mesmo,que havia permitido que qerson se au-. 
sentasse ; que o depoente no dia 14 chegou ao Banco as 8 l/2 horas 
e soube ali,pelos funcionarias Jose Balbi,Alfredo Marques e Ame
rico Quadrós , que Gerson havia estado no J.2anco , onde depois de con
ferenciar com o gerente sobre sua demissao,hav1a ido ate sua car
teira de trabalho,onde logo depois tinha sido convidado pelo ge
rente Armando Mesquita para retirar-se,pois queNestava demitido, 
falando assim o gerente do lado de fora do balcao;que como Ger
son se demorasse a.sah r do Banco ,mexendo em gavetas de sua car
teira, o gerente bastante exaltado novamente determinou que se re
tirasse do Banco ,dir1g1ndo-lhe ate INSULTO§,ENTRE OS QUAES,CHA
MAND0-0 DE MOLEQUE ; que como Gerson ainda nao tivesse se retirado 
do 'Banco,o gerente chamou o funcionario Americo Quadros e deter
minou que o puzesse fora do Banco;que como o auxiliar Quadros es
ti~esse vacilante em cumprir a ordem, o gerente bastante alterado 
disse,ou o Quadros ponha Gerson fora ou elle gerente requisita
ria a policia para isso faser;que varias vezes Antonio Jose Pi
res,chefe da carteira de cambio , interferiu no sentido de acalmar 
o gerente e por fim aconselhou a Gerson que se retirasse ,nQ~que 
foi Antonio Jo se Pires atendido;que a penalidade de suspensao a
plicada~~ tempos a Gerson , reputa injustaLporquanto ,o proprio ge
rente Armando Mesquita a relevou ; e que nao ·conhece nenhuma outra 
pena sofrida por Gerson , a nao ser a que se referiu . 

8a~Alfredo Marques,auxiliar: que durante o periodo de tempo em que 
o depoente congece Gerson como seu colega no Banco,fODE AFIRMAR 
QUE SEh@RE FOI BOM FUNCIONARIO E RESPEITADOR;que o depoente as
sistiu quando o chefe da carteira de cambio Antonio Jose Pires 
informou ao gerente que havia dispensado Gerson,em virtude de te 
este terminado seus servicos e ja se ter exgotado o horario nar~ 
mal de trabalho;que o gerente nao se contormando c9m a explica.çao 
dada pelo chefe de Gerson,retrucou que nao havi a hora marcada pa
ra dispensa de empregado,dando legar a que Pire§ ainda disesse I 
ao gerente , que hayia dispensado Gerson, porque nao teve conheci
mento da prorogacao de exPediente,e ter este terminado seus ser
viços;que o depoente OUVIU BEM, QUANDO EM SEGUIDA AO QUE VEM NAR
RANDO , O GF;RENTE ARMANDO MESQUITA DETg;RMINOU AO CONTADOR QUE CON
TASSE O TEMPO DE SERVI ÇO DE GERSON ,nao sabendo com que fim;que, 
no dia 14,viu o chefe da cart~ ira cambial interferir,rogando ao 
gerente que tivesse calma e nao fizesse aquilo,po!s,se havia um 
culpado era ele Pire~ , que havia concedido permissab a Gerson pa
ra retirar-se do Banco,~a vespera; que o gerente muito zangado, 
orden~u ao funcionario Americo Quadros que puzesse Gerson fora 
do Banco;que como Quadros vacilasse , o gerente novamente ordenou 
a Quadros que cumprisse o que estava ·mandando ;que o depoente as
sistiu quando Quadros ponderou a Gerson que se entretinha em re
tirar de sua carteira papeis particulares seus,que procurasse re
tlrar-oe , visto que era obrigado a cumpri1· a ordem do gerente;que 
nesse instante assistiu tambem o chefe da cart.eira cambial diri
gir-se a Gerson, aconselhando-o a sahir , no que foi atengido . 

9a- Manuel Augusto Pinto;chefe da carteira de Adm1n1straqao e Bens : 
QUE PODE AFIRMAR QUE GERSON DURANTE O TEMPO DE DOIS ANOS QUE FOJ 
SEU AUXILIAR, SEMPRE DEMONSTROU SER UM F'UNCIONARIO TRABALHADOR, 
DISCIPLINADO E ORDEIRO ; que no dia 13 de Marco , assistiu quando o 
erente Armando Mesqu1ta, por volta das 17 e meia hora,procurou 

no Banco,por Gerson,indagando diretamente do chefe da carteira 
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de cambio Antonio Jose Pires,assistindo · tambem,este responder, 
que Gerson havia sahido do Banco,pelas desesete horas e dez mi
nutos,com a.deVida licen .a dele Pires ,i sto porque ja estava ter~ 

.· min~dQ o seu servico e exgotado o exp~diente;que o depoente,tam
bem nao teve conhecimento da prorogacao do expediente nesse dia; 
'que a respostª de Pires não agradou ao gerente,declarando este, 

.. que a ,permissao para Gerson retirar-se so poderia ser concedida 
por ele gerente ; UE INCONTINENTI,CHAMOU O CONTADOR E LHE DETE~ 

.MINOU QUE .VERIFICASSE O TEMPO DE SERVIÇO DE GERSON,REALIZASS~ I 
• J O PAGAMENTO DE illJ' MEZ POR ANO E O DEMITISSE;que o depoente nao , 

achando rÇl.zoavel a ordem dada pelo gerente ao contador,que so I 
poderia ser consequencia de sua exaltaçao d~ momento,ele depoen
te dirigindo-se ao contador,pediu-lhe que nao informasse a Ger
son a ordem dó gerente ,porque acreditava que no dia se uinte o 
gerente nem se lembrasse disso;que no dia 14 de Março o depoen
te nada assistiu por se achar ausente,em servico,mas,foi sabedor 
por ·parte de seus colegas,que Gerson havia,estado no Banco, e a
pos conferenciar com o ge~ente diri iu-se a sua carteira;que lo
go· depois veiu o gerente a sala de trabalhos e ali ordenara a 
Gerson que se retirasse do Banco porque estava demitido;que co
mo ·Gerson custasse a retirar-se,qgerente ordenara ao funcionaria 
AIDerico Quadros que o puzesse fora do Banco;que a unica suspen
sao que tem conhecimento ter sofrido Gerson,data de muito tem
po;QUE O DEP0ENTE ACRBDITA QUE O ATO DE DESESPERO PRATICADO POR 
GERSON CONTRA A PESSOA DO GERENTE A~DO MESQUITA,FOI EM CON
SEQUENCIA DA ~ILHAÇAO SOFRIDA,PELO GERENTE,NO BANCO. 

lOa-Clodoaldo de Araujo Pereira,auxiliar:que DURANTE o TEMPO QUE 
trabalha o depoente no Banco,PODE AFIRMAR SER GERSON UM BOM I 

UNCIO ARIO,ORDEIRO E T5ABALHADOR DIGO DISCIPLINADO;que o de
poente assistiu na manha do dia 14 quando o erente dirigindo
se a Gerson mandou aue ele se reti~ass~ do Banco,PORQUE ESTAVA 
DEWITIDO;que o depoente assistiu quando o gerente ordenou ao 
funcionaria Americo Quadros QUE PUZESSE GERSON ORA DO B CO ; 
que o depo.ente observou que por ocasião DA EXPULSAO DE GERSON 
DO BANCO,O GERENTE ARMANDO MESQUITA ESTAVA MUITO EXALTADO;que 
assistiu o_gerente.chamar Gerson de MOLEQUE,ao que Gerson res
pondeu entao:que nao reconhecia autoridade no gerente,para I 
pol-o fora do Banco,daquela maneira,sendo esta,a unica cousa 
que Gerson respondera ao erente. 

lla-Americo Brito Quadros,auxiliar-cobrador:que SABE SER GERSO 
U11 BOM FUNCIONARIO~ORD IRO E DISCIPLINADO;que NO DIA 14 DE MAR
ÇO FINDO, PELA MANHA, O GERENTE ARM.ANDO MESQUITA ORDENOU AO DE
POENTE QUE FiZESSE GERSON RETIRAR-SE DO BANCO,POIS O HAVIA DE
SOBEDECIDO;que diri indo-se a Gerson,pediu-lhe que se retiras
se,pois o gerente estava ordenando;e que,no dia 13,o depoente 
sabe que_o erente chamou o contador depois de ter procurado 
Gerson,nao sabendo com que fim. 

12a-Jose Balbi,auxiliar:que o depoente ODE AFIFU SER GERSON UM 
BOM ~'UNCIONARIO, TRABALHADOR, QISCIPLINADO, SEMPRE RESPEITANDO OS 
SEUS CHEFES;que o depoente nao esteve no segundo expediente do 
dia 13,mas,soube por seu colega Clodoaldo Pereira,que o gere~ 
te Armando ~squita muito exaltado ordenara ao contador que ve
rificasse o tempo de servi o de Gerson e o DEMITISSE;que no dia 
14 de Março recenfindo,assistiu o gerente Armando Mesquita di
rigir-se a Gerson ordenando que se retirasse do Banco,pois ja 
estava demitido;que como Gerson permanecesse sentado,o erente 
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chamou o cobrador Quadros e ordenou-o que fizesse Gerson reti
rar-se ,pois que em caso contrario chamari a a policia para isso 
fazer; que escutou varias vezes o chefe da carteiro de cambio I 
Antonto Jose Pires interferir na contenda, disendo ao gerente I 
que nao fizesse aquilo , pois ele Pires havia dado ordem a Gerso 
para retirar-se no dia anterior ; que com os conselhos do seu I 
chefe de servi ,o Pires,no sentido de Gerson retirar-se , este a-
final obedece~ , retirando-se . . ~ 

. Ve- se , de todas estas declaracoes,que Gerson de Sou-
za Paiva,foi arrastado , foi arrastado ao rt§}~ , por todas as cir
cumstancias acima enumeradas .Foi afastad~o um reprobo social, 
deixou a sua carteira de trabalho e seus colegas sob a maior emo
t i vidade, julgando-se·inutilisado , completamente descontrolado,em 
caminho para o abismo . 

O CRI~~ DO ACUSADO EM FACE DA LEI PENAL . 
, 

Sob este aspeto , a defeza aguarda o sumario 
e Ç1Jlpa,no Judiciari o, para comprovar, dentro do. Direito Penal , a
rayes as modernas doutrinas , atualizadas na criminologia, que se 

esta,no caso de Ger§on de Souza Paiva, face a face , nitido , ~~~~ 
fenomeno de SIDERAÇAO PSIQUICA, tanto mais , que , antes de ve~
mente morto o honrado geren~e Armando Mesquita,volta contra~ si a 
ptopri o i arma, com que se fer e, gravemente , em lo ar mortal , nao d~
sejando sobreviver ante tamanha desgraça . Embora ~mot~vo , a sua vi
da pregressa de rapaz morigerado , austero e bom, nao ·da logar que 
seu ato impulsivo , seja considerado como anti - social .Ao contrario , 
ele é excludente de r esponsabil i dade penal . 

, 
,Ahi esta~em rapido bosquejo , a defeza de Ger

son de Souza Paiva, nas .alegaçoes adu~das pelo SINDICATO DOS BAN
CARIOS DE MANAUS . O Egregio CON~ELHO NACIONAL DO TRABALHO,na sua 
alta sabedoria e retidao,julgara, decerto , f azendo indefect ivel jus 
ti ,a a esse moço,vitimª nao so do de§tino,da fatalidade, mas, prin
cipalmente,da inexecuçao da Legislaçao Social e do desr espeito ao 
DIREI11 0· DO TRABALHO . . 

• 

... . 

I ta speratur. 
I . .;.. ) 

• • P,P:. 1/1~.~.~ ./. Q .~ .. 
( Manuel Severiano Nunes ) · 

Bacharel em Direito 



CONCLUSÃ 

Aos vinte e dois dias do· me~ de 1bril do anno de mil nove
centos e trinta e nove, faço estes autos conclus~s ·o senhor dou
tor dnuel da ocha Barros, presidente do inquerito; do ~u~ ~a 
const 'l r, l· 1Jro este termo . 'u, ~ OLJL (-l~/?~ 
~ 

O Senhor 'sc rivão, officie ao ANCO N CIONJL ULT MA INO, ness a ci
dade, comrnunicando- acharem-se os autos do inquerito administrativo, 
inst urado contra o senhor Gerson de vouza aiva,a sua disposição, 
afim de, caso queiram, produzir all rações sobre os f· ctos constan
'tcs o mesmo inquerito . uutrosim, pe in o-lhes que sej·-m remettidos 
a esta pr sidencia, com a possível brevidade, a folha corrida de Ger 
son de ouza aiva , por certidão extrahida de todos os assentamentos 
rel3tivos ao mesm0, indicando a data de nomeação, tempo de serviço 
até o presente e o mais constaf, digo, mais que constar dos respecti 

vos livros~~~l93.9 ~~-~=-

Na data supra, me foram entregues os presentes utos por 
parte do senhor doutor resi ente . o que para con~tar , lavro este 
termo. u, ~ a.4t. ~~ rf'~ 

C~RTID.ÃO 

Certifico que na data supra, expedi ao Banco acional Ul
tramarino , o officio que se refere o desp~cho supra do senhor doutor 
residente . ~ara constar, passei a presente, e dou f . . 

1anáos, 

u 

22 de bril de 1939 . 

sem-o ~ ......__ .r:l-M tf"~ 
JUNTAD 

a data supra,faço juntada da copia do officio dirigido pe
lo senhor doutor resi ente , ao nco N cional Ultr marino , que adeante 
se segue ; do que para constar, lavrei este termo. 'u , ~ ~ 

ri~~ • 



náos. 22 de bril de 1939. 

AO B CO NACIO AL ULTRA I O 

STA CIDD. 

Tendo volta o hoje, do oder do advogado do/ I 
S DIC '1'0 DOS BA CARlOS, os autos d inq eri"to ad inistrativo, 

instaurado oootr o enhor G O D SOUZA · IVA, co · uni co a 

VV.S • que os autos se acha á disposição de VV.SS. para lhes 

ser · berta vista, caso queira , produzir allegações sobre o$/ 

factos co stan as dos smos. 

Outros1- , peço-lhes me remettam co a posai el/ 

brav·dad a folha corrida daqueile unocionJJtio, por certidão 

extrahida d todos os assentamentos relativos o es o, indi

cando a, dat de no eação, te po de servi o até o presente a I 
mais o que constar dos livros re ectivos • 

• 
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.__. ~~vint cinco di do ez de bril do o de il 
novec ntos trinta no , f ço junt a t s uto , d c rt do 
B nco c ional Ul tr arino , re e te o o e o r doutor Pr i dente 
c rtid-o solicita por oficio de 22 o m o ; do que p r con_ 
t r , 1 r i ,est'ê t o. ' 11, Adl:;,.t:U-19>~Rf ~ 

.. 



CODIGOS t 

I PE.T ERSON 'S, BENTLEY 'S , 
BROOMHALL, MASCOT TE , 

RIBE IRO, L I SER o A BC fllh , 
u oec; 

~~ ~ E ND E REÇO TELEGRAPHICO 

o.; COLONIAL 

1-1- / 

HF\NCO Nl\CIONtll UlTRAMARINO 

Ref. GSRENC lA 

Exme. Sr. Dr. 
NESTA. 

UEL DA ROCHA BARROS 

Temos em n/p der seu oi lcio de ZZ do cor-

r nte e ppas mos ás mãos d v. Exa. certidão dos sent men-

tos rel tiv s a sr. Gerson d Souza P iv , extraÍdos do 

livros respectivos, ne termo d seu pedido. 
, 

~u nt • vista d s utos d inquerito ad-

mini s tr tiv , qu~ or nos faculta, deixamos de pedll-a orque 

consideramos de neces aria; a tentativa de assassinat o pra--
tlc da r quele sr. contr o Senh r Armando ~ 1 t e t

, 
qu a 

provada pel confissão do ag e s r, per n ~ Pelicia, segun-

do a cer idão que rem t~m~s a v. Ex • c m nessa carta de ito 

d corrente. 



~ERTIDÃO 

CERTIFICO, que revendo os Registros do Pessoal 

desta Agencia, encontrei com relação a Gerson de Souza Paiva,o 

seguinte:- Foi admitido ao serviço em 1 de Agosto de 1934,com 

vencimentos mensais de ~ 200 000 (duzentos mil reis) para ser-

vir na Secção de Administração de Bens. De 14 a 30 de Julho 

de 1936, inclusivá, gosou as férias a que adquiriu direito no 

periodo de 1 de Agosto de 1934 a 1 de Agosto de 1935. Em Fe-

vereiro de 1937 passou a servir na Secção de contabilidade,se~ 

do os seus vencimentos elevados para ~ 240$000 (duzentos e qu~ 

renta mil reis) mensais. De 15 de Março a 1 de Abril de 1937, 

gosou as férias a que adquiTiu direito no periodo de 1 de Ago_ 

to de 1935 a 1 de Agosto de 1936. Em Setembro de 1937 os seus 

vencimentos foram elevados para ~ 400$000 (quatrocentos mil / 

reis) mensais. De 2 a 18 de Março de 1938 gosou as férias a 

que adquiriu direito no periodo de 1 de Agosto de 1936 a 1 de 

Agosto de 1937. Em Julho de 1938 os seus vencimentos foram 

elevados para ~ 500$000 (quinhentos mil reis) mensais. De 19 

de Agosto a 8 de Setembro de 1938, inclusivá, gosou as férias 

a qu adquiriu direito no periodo de 1 de Agosto de 1937 a 1 

de Agosto de 1938. Em 9 de Setembro de 1938 foi transferido 

para a Secção de Cambias. CERTIFICO, mais, que do Livro de 

Ordens de Serviço, consta sob numero 45 a Ordem de Serviço da-

tada de 21 de Maio de 1938, pela qual foi comunicado a todo 

Pessoal desta Agencia que, por indisciplina, fora o mesmo ar~ 

Gerson de Souza Paiva u pen o por três dias, sem prejuizo do 

o 

serviço a seu cargo e com perda de vencimentos. Do mesmo 1! 

l 
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livro consta ainda a Ordem de Serviço ng 48, de 30 de Março des-

te ano, na qual é feita a comunicação ao Pes oal de que, tendo 

em vista a tentativa de homioidio praticada pelo mesmo funciona

rio Gerson de Souza Paiva contra o G rente Sr. Armando Mesquita, 

dentro do Gabinete da Gerenoia, no dia 14 de Março ultimo, antes 

de ser aberto o expediente desta Agencia, determinára a Gerencia 

interina, em cu~pri~ento ás instruções rec~Q~da~ da Exma . Inspe

ção Geral ·uo Banco, no Rio de Janeiro, efetivar a suspensão da

quele funcionario a contar do referido dia 14 de Março de 1939, 

pela manhã, com perda de vencim nto~, a~~ :-.., (, . .... , 
conclusão. ·.<!o inque-

rito administ ti o quê havia sido ordenado pelo Sr. Armando Me! . ... . . - . 
quita momentos antes do atenta•o CERTIFICO mais que o tempo 

de serviço do funcionaria Gerson de Souza Paiva é de quatro anos, 

sete mêses e quatorze dias, contados ate'l4 de Março de 1939. -

E'o que consta do livro de matricula devidamente legalizado pela 

Inspectoria Regional do Ministerio do Trabalho, e dos livros Ca

dastro do Pessoal e Ordens de Serviço, existentes pelo Regimento 

interno deste Banco; atodos me reporto e dêlea extraí a presente 

certidão, que subscrevo, em de Abril 

W'5o~r7 LI!~~ I /:1 
_) 

O Contador interin 

/ 
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CONCLUSÃO 

Aos vinte e cinco dias do mez de Abril do anno de mil novecentos 
e trinta e nove, faço estes autos conclusos ao senhor doutor Manuel 
da Rocha Barros, presidente do inquerito; do que para constar, lavro 
este termo. lllu, ~ ~ (':$.~ ~ ~-

Vai o relatorio em papel separado, constando de dezesete folhas 
de papel, rubricadas e numeradas. 

-

TERMO DE RECEBIMENTO 
Aos dois dias do mez de Maio do armo de mil novecentos e trin

ta e nove, me foram entregues estes autos por parte do senhor doutor 
Manuel da ocha Barros, presidente deste inquerito; do que para cons 
tar, lavro este termo. ~u, ~ ~ ~~ Rq 
'é.-.. - .. ...:=::õ 

JUNTADA 
· Na mesma data supra, faço juntada do Relataria do senhor doutar 

Presidente, contendo dezesete folhas de papel dev1damente rubricadas 
e numeradas; do qu~ara constar, lavro este termo. Mu, ~ 

-f-A- r->~ ~ ~.4 ... _, ~ • 



R E L A T O R I O 

Convidado pelo Banco Nacional Ultramarino , pela sua Geren 

cia interina , para proceder ao ±nquerito ordenado pela Inspec-/ 

ção Geral do Banco , no io de Jane·ro , afim de ficar comprovada 

a aggressão feita pelo Snr . Gerson de ouza Paiva contra o 'nr . 

Armando nesquita, não me senti impedido de acceitar a incumben

cia , nao obstante exercer em anáos as funcçoes de primeiro Ta

bellião , visto como nenhuma dependencia ou subordinação existe/ 

entre mim e o Banco Ultramarino , par a quem ventualmente traba

lho , como notario , como trabalho par a quem quer que possa soli

ci t ar actos do meu officio , não havendo por part e do Banco ne-/ 

nhum compromisso de exclusividade para serviços do ca r torio . O 

honroso convite , revelador d confiança que muito me penhora , I 

foi motivado pelo impedimento moral em que se encontrou o nr ./ 

Dr . rmand adeira , consultor jur idico daquelle estabelecimen

to , visto ter sido testemunha de vista da ten t ativa de homici-/ 

praticada pelo Gerson Paiva , e já haver dado depoimento perante 

a autoridade policial; na mesma situação se acham os auxilia- / 

res da Gerencie , Srs . Joaquim merico Pacheco e 'duardo Augus

to Fernandes de attos , bem como di ersos funccionarios dos // 

mais graduados e chefes de serviço , e entre estes alguns já / / 

haviam sido indicados pelo querelado , como suas testemunhas de 

defesa em petição dirigida á Inspectoria do Trabalho : documen

tos de fls . 45 , no qual se nota que a certidão omitte o nome I 
de um bancario, e fls . 50 . 

Uma circumstancia preponderou para a indicação do meu I 

nome para presidir ~ in uerito : a de inteira imparcialida e en 

tre as partes interessadas , o que não se teria talvez verifica 

do com alguns funccionarios do Banco. 'ssa circumstancia ali

ás está reconhecida pelo il ustre advogado ue acompanhou o 11 



--------------------------------------------------------------
o processo e subscreve as razÕes de defesa de fls. 50 e 52, I 

onde escreve:- Embora com as relações de reciprocidad.e alludi 

das, portou-se com imparcialidade no desempenho dessa missao, 

como já referimos anteriormente . 

.Accresce que a designação de pessoa extranha ao quadro I 
de funccionarios é permittida pelo § 22 do art. 94 do Decreto 

n2 54, de 12 de Setembro de 1934. 

II 

O inquerito foi processado segundo as exigencias da lei/ 

que rege os bancarias, o referido Decreto n2 54, acima aponta 

do, porquanto não está revogado por nenhum diploma posterior, 

como se quer fazer crer. A lei n2 62, de 5 de Junho de 19'35 I 

não contém disposltivo algum em contrario. O que se observa é 

a mais perfeita concordancia entrG bs textos de ambas as leis 

relativamente ás causas de despedida, como se vê do art. 5 da 

lei ng 62 e o art. 93 do Decreto n2 54, sendo que a alínea g/ 

deste ultimo é fielmente a alínea h daquelle, e é neste dispo

sitivo que incidiu o querelado, attentando contra a vida do I 

Gerente do Banco. 

Ainda ha que considerar que a lei n. 62 dispõe de modo g~ 

ral sobre os empregados da industria e do commercio, e por is 

so mesmo não revoga a lei especial sobre bancarias, salvo si I 

a esta se referisse de modo expresso, alterando-a explícita ou 

implicitamente, segundo a regra do art. 4 da Introducção do I 

Codigo Civil; mas essa revogação não occorre, nem ha disposi

tivos novos em contrario. 

Esses são os motivos pelos quaes adaptei as normas do e

gulamento approvado pelo Decreto n2 54, de 12 de Setembro de I 

1934, que consolidou o Decreto ng 24.615, de 9 de Julho de --/ 

1934. 
As normas processuaes prescriptas no art . 95 desse Regul~ 



~-~)v~ 
~-------------------------------------------~------------- ' 

Regulamento foram rigorosamente aboservadas. 

Como base da accusação foi autuada a Copia authentica da 

Ordem de Serviço, baixada pelo Banco, sob n~ 48, datada de// 

30 de março deste anno, a qual me foi enviada pela Gerencia. 

Nessa 6rdem de Serviço estão referidas as faltas de que/ 

era accusado o querelado Gerson de Souza ~aiva , culminando na 

tentativa de homicídio contra a pessoa do Gerente Snr. Arman

do ~.iesqui ta, contra quem, diz aquelle documento: 

Gerson de Souza aiva desfechou diversos I 

tiros de revolver, atacando-o pelas costas, 

dentro do gabinete da Gerencia, estando o I 

Gerente no seu posto de trabalho; como con

sequencio o 'nr. l esqui ta teve de ser condu 

zido immediatamente para o hospital da Soei 

edade Portugueza Beneficente , onde foi sub

mettido a urgente intervenção cirurgica, em 

consequencia da gravidade dos ferimentos re

cebidos. 

Com esse documento , o Banco tambem enviou certidão de de

poimento do Snr. rmando Mesqui ta, prestado perante a autorida

de policial, em 27 de março ultimo, uando ainda se achava in-/ 

ternado naquelle hospital: autos, fls. 4 a 7 v. lsse depoimen

to relata as attitudes anteriores do querelado , segundo as in-/ 

formações do Gerente rmando 1esquita. 

Nellas, faz allusão á interferencia solicitada por elle I 

Gerente ao Snr. Dr. Gercino 1ello , no sentido de aconselhar o/ 

querelado a mudar de procedimento dentro do Banco. primeira 

testemunha, Dr. Armando Ma de ir a, tambem allude ao di to nr. no 

mesmo sentido; a terceira testemunha lduardo .fattos faz as mes 

mas referencias, mas não sendo mais o Dr. Gercino .iello funcci 

nario do Banco, julguei irregular mandar intima-lo para de-// 



--------------------------------------~~~~------------------

depôr no presente inquerito . 
-Recebidas as peças de accusaçao, foram autuadas , de-/ 

pois de se haver lavrado o termo de abertura do inquerito, a 

fls. 1 dos autos, tendo sido deferido o compromisso regula-/ 

mentar ao funccionario Arthur Bastos Rabello para servir de 

escrivao. 

Assim, foi o inquerito regularmente instaurado a 1g I 

de abril corrente, e no mesmo dia despachei a fls . 8 dando I 

providencias ordinatorias do processo e mandando officiar ao 

querelado , para usar da faculdade do art . 95 do Decreto n2 I 

54 , alínea d. 

O officio foi expedido no mesmo dia 1g e só a 3 de a-/ 

bril o querelado se deu como scientificado, passando o reci

bo de fls . 10, tendo ficado inteirado de que as ai l igencias 

começariam a 4 de abril , realizando-se no gabinete da Geren

cia do Banco , pelas 15 horas , em dias uteis. 

( 

O querelado não compareceu pessoalmente, mas enviou o I 

prot~sto de fls. 12, recebido no mesmo dia 4 de abril, pela/ 

manha , o qual foi mandado juntar aos autos . 

No dia 4 , á hor a marcada, tiveram inicio os trabalhos,/ 

tendo comparecido o nr. Dr . Manoel Severiano Nunes, por par 

te do Syndicato dos Bancarias de Manáos , exhibindo a procur a 

ção de fls . 13 , que foi immediatamente acceita, sem nenhuma/ 

impugnaçao e mandada juntar aos autos . 

Lavrado o termo de assentada , prestaram depoimento as I 
testemunhas de vista do atten t ado , Dr . Armando ~adeira , Snr . 

Joaquim Americo Pacheco e Snr . ~duardo Mattos , pessoas que I 

se achavam no gabinete da Gerencia na occasião em que Gerson 

Paiva tentou ma t ar o Snr . Arma~o Mesquita, a tiros de pist2 

la . 

A 5 de abril o Snr. Dr . Manoel Severiano unes apresen-/ 



apresentou nova procuração , com poderes especializados, outor 

gada ainda pelo Syndicato dos Bancarias de Manáos , a qual foi 

mandada juntar aos autos , e se acha a fls . 18 . 

No mesmo dia 5 ordenei que fossem intimadas as teste- / 

munhas Ruy Solheir o e Jacintho Henriques Correia para prestar 

declarações. 

Devido as férias da Semana anta, os trabalhos somente 

a 8 de abril puderam proseguir , tendo nessa data sido ouvidas 

as testemunhas Ruy olheiro e Jacintho Henriques Correia . 

Já tendo sido ouvidas cinco testemunhas , por determina 

ção da Presidencia do inquerito , entendi que eram sufficien-/ 

tes para comprovar o facto capital determinante do mesmo in-/ 

querito, e perguntei ao advogado do Syndicato dos Bancarias/ 

si tinha defesa a apresentar e testemunhas a arrolar , respon

dendo-me affirmativamente , e no dio 11 de abril mandou o re-/ 

querimento de fls . 23 , indicando sete testemunhas, constantes 

do mesmo requerimento , o qual despachei immediatamente, orde

nando a intimação respectiva . 

No mesmo dia 11 o Banco requereu a juntada da certi-/ 

dão de fls . 26 a 31 , contendo o depoimento do querelado pe- / 

rante a autoridade policial , no inquerito que se instaurou I 

contra elle na Policia Civil , depoimento que encerra a confi~ 

são de Gerson Paiva com relação a aggressão praticada contra/ 

o nr . Armando ~esquita . 

Ainda no mesmo dia 11 de abr il foi lavrado o termo de 

assentada e começaram a ser ouvidas as testemunhas da defesa. 

Os depoimentos das se t e testemunhas apresentadas pelo 

Syndicato dos Bancarias de anáos se encontr am de fls . 32 a I 

40 dos autos . 

A 13 de abril mandei que o lscrivão officiasse novamen 

te ao querelado, proferindo o despacho que se vê a fls . 40 v. 
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40 v. em que facultei o depoimento pessoal do accusado, não I 
obstante ter deixado de comparecer no momento opportuno, pois 

deveria ter sido o primeiro depoimento a ser tomado. 

Tendo o advogado Dr. anoel Severiano Nunes affirmado/ 

que o querelado não podia comparecer ao legar indicado para I 
as diligencias, em vista do seu estado de saude, concordei em 

me transportar, com o Escrivão, ao hospital da anta Casa de/ 

Misericordia, e ali tomei as declarações de Gerson Paiva, de

pois de ter este recebido o officio de fls . 41, de que passou 

recibo. 

De fls . 42 a 43 v . se encontra o depoimento do querela 

do, com sua assignatura e a do dito advogado , representando o 

Syndicato dos Bancarias de Manáos, depoimento em que se acha/ 

- novamente a confissão do accusado, quanto ás offensas physi

cas por elle praticadas na pessoa do Snr . Armando Mesqui t a. 

A 15 de abril o Banco Ultramarino reque r eu a junt ada da 

certidão de fls . 45 a 46. 

No mesmo dia 15 mandei abrir vista do processo ao Snr . / 

Dr . funoel Severiano Nunes, advogado, que funccionou na quali 

dade já conhecida, por par t e do Syndicato dos Bancarias de // 

Manáos , para no prazo de 5 dias apresentar as razÕes de defe

sa, as quaes se acham de fls . 48 a 57 dos autos . 

Vindo- me os autos conclusos, mandei officiar ao Banco Ul 

tramarino no sentido de me ser enviada a folha de serviços do 

querelado, relatando a sua vida de funccionario do estabeleci

mento,e facultando a apresentação de allegações em torno do // 

processo, de que lhe ser ia dada vista. 
O Bane o respondeu com a carta de fls . 59 juntando o do-

.-~ 

cumento solicitado, extrahido dos livros competentes , e decla 

rando que deixava de produzir allegações em vista de não as I 

julga~ necessarias, uma vez que já havia apresentado documen-
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documentos irrefutaveis, comprovando o facto da tentativa de 

assassinato contra o Gerente Armando Mesquita , praticaca por 

Gerson Paiva, facto esse publico e notaria e que o proprio I 
querelado não havia negado em seu depoimento perante a auto

ridade policial . 

Encerrado assim o período de provas, tanto por parte/ 

do Banco querelante, como por parte do funccionario querela

do, faço o presente Relataria , segundo as determinações reg~ 

lamentares, apreciando as provas e argumcmtos de parte a par, 

te, com a devida imparcialidade. 

III 

O historiao do processado fica feito no capitulo II I 
deste Relataria, demonstrando a marcha que se seguia, sendo/ 

asseguradas ao querelado todas as franquias para acompanhar/ 

as ~iligencias e produzir sua defesa, como effectivamente 11 
fez, sendo dest'arte respeitados os requisitos do art. 95 do 

Decreto ng 54, já citado. 

O querelado se absteve de comparecer pessoalmente pa

ra assistir os depoimentos das testemunhas, ou por meio de I 

procurador seu, limitando-se ao protesto de fls. 12. 

Deste protesto se evidencia que o querelado teve com

pleta sciencia da aocusação, que procura refutar ponto por I 

ponto, informando que havia requerido um inquerito com a da

ta de lg de abril deste anno, em requerimento sob ng 718, com 

fundamento no art. 6 do Decreto-Lei ng 39, de 3 de Dezembro/ 

de 1937, do qual a Inspectoria egional do Trabalho já havia 

tomado conhecimento. 

Nas suas allegaçÕes finaes, a fls. 50, informa que ne

nhuma providencia foi tomada pela Inspectoria Regional do Mi

nisterio do Trabalho. 

Como residente do inquerito, não tive conhecimento de 
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de qualquer procedimento instaurado a requerimento do quere

lado, perante a dita Inspectoria, e apenas sei das informa-/ 

çÕes acima mencionadas, mas me cumpre resaltar que o art . in 

vocado, do Decreto-Lei ng 39 não tem applicação ao caso de I 

que se trata, visto como esse decreto tamb em não revogou o I 

Regulamento dos Bancarios, e apenas determinou que os inque

ritos, ou investigações de que trata a lei ng 62, de 5 de ju 

nho de 1935, especial sobre industriarios e commerciarios , I 
deverão ser processados, nos 'stados, pelas Inspectorias Re

gionaes, sendo julgados pelas Juntas de Conciliação e Julga

mento para os fins previstos na referida lei ng 62. 

O protesto ainda increpa a Gerencie do Banco como incur 

sa em crime de prevaricação, e se apoia no art . 1926 do Decre 

to ng 24615 de 9 de Julho de 1936, e ainda art . 2038 do Decre 

to ng 54 de 12 de setembro de 1934 . 
Não me cabe entrar na apreciação dessa affirmativa, que 

somente ao querelado competirá processar, ainda porque não I 

encontrei nas leis citadas os artigos apontados acima. 

Tambem não me parece procedente a relação de dependencia 

que o protesto procura estabelecer entre a jurisdição crimi-/ 

nal e a administrativa, concluindo que se deveria esperar o I 

veredictum da Justiça Publica para s6 depois deste se rea l i -1 

zar a sancção administrativa . 

Segundo a lei que rege os bancarios, dispositivo já in-/ 

cidado, a pratica de offensas physicas contra qualquer pessoa, 

praticadas no serviço , desde que não sejam em legitima defesa 

propria, ou de outrem , é justa causa de despedida , por ser fal 

ta grave: art . 89 combinado com o art . 93 , letra g , do Decre

to ng 54 de 12 de setembro de 1934. 
O inquerito administrativo é exigido pelo mesmo art . 89, 

com os requisitos do art . 95 . 



Nno se poderá dizer que o presente inquerito tenha I 
violado direitos do querelado, que elie entendeu de resalvar 

com o protesto de fls. 12, do qual entretanto foi junto aos 

autos, par.a o julgamento da autoridade competente, pois so

mente cabe ao presidente do processado apreciar as provas e 

argumentos. 

O illustrado advogado, patrono do yndicato dos // 

Bancarios de Manáos , equivocou-se ao alludir ao arrolamento 

de 44 empregados do Banco Ultramarino, que são os que o Bag 

co tem em Manáos, pensando que foi esse o numero de testem~ 

nhas indicadas para o inquerito, das quaes mandéi ouvir ap~ 

nas 5, motivando essa exiguidade ter a defesa requerido o I 

depoimento de 7, como está escripto a ls. 53 das allega-// 

ções finaes. 

A peça de fls. 2 é a Ordem de Serviço ng 48, junta/ 

por copia authentica, pela qual foi eftectivada a suspensão 

de Gerson de ouza Paiva. 
, 

E do Regimento do Banco que taes medidas sejam do I 
conhecimento de todo o pessoal do estabelecimento; eis o mo 

tivo pelo qual se dá sciencia a cada um, pessoalmente, e p~ 

ra que minguem allegue não conhecer a Ordem, todos os empre 

gados firmam sua assignatura no document~. 

Ora, a Ordem ng 48 tinha de vir na integra, por co-/ 

Ria, como veio, e não podia supprimir as assignaturas dos I 
empregados, e assim mesmo se praticou quando foi lavrada a/ 

primeira suspensão contra o querelado. 
, 
E obvio que não poderiam ser ouvidos esses 44 empre-

gados assignados na rdcm ng 48, ainda porque as disposiçÕes 

regulamentares sobre inqueritos administrativos limitam o I 
numero de testemunhas até o maximo de 7. 
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· -assumptos; ue, lá chegando não o encoQ 

trou, e nem a sua esposa; ue, deparan

do com uma arma de ~ogo pendurada na pa 

rede, della se apoderou, sahindo com 11 
destino ao Banco· ue, ao entrar pela I 
porta dos fundos do mesmo Banco penetrou 

na Gerencie, detonando a arma contra a I 
pes soa do Gerente Armando Mesquita, e d! 

· pois contra si proprio; ~ue o depoente I 

ignora estivesse o Gerente Armando Mes-1 
quita acompanhado de qualquer outra pes

soa. 

A confissão do accusado, feita pela forma exposta, 

por duas vezes, poderia dispensar a prova documental ou tes 

temunhal, nos termos do disposto na alinea b do artigo 95 I 

do Decreto ng 54, Regulamento dos Bancarias. 

Entretanto, o inquerit~ correu os seus tramites re 

gulares, até o fim, com as duas especies de provas acima in 

ldicadas, versando ainda sobre factos antecedentes ao crime. 

O Gerente, Snr. Armando Aesquita, em seu depoimen-

to perante a autoridade policial, explicou: 

Que, nos primeiros annos Gerson procurou 

cumprir suas obrigações e por isso teve/ 

diversos augmentos de ordenado até attin 

gir o actual de 500 000; ue tendo si~ol 

transferido para a Contabilidade, ba cer 

ca de anno e meio, começou o depoente a/ 

receber repetidas queixas do Contador con 

tra Gerson, ue nunca concluía os servi

ços a seu cargo dentro do prazo que era 

exigido; 
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documentos irrefutaveis, comprovando o facto da tentativa de 

assassinato contra o Gerente rmando Mesquita, praticada por 

Gerson Paiva, facto esse publico e notorio e que o proprio I 
querelado não havia negado em seu depoimento perante a auto

ridade policial. 

•ncerrado assim o período de provas, tanto por parte/ 

do Banco querelante, como por parte do funccionario querela

do, faço o presente Relatorio, segundo as dete rminações reg~ 

lamentares, apreciando as provas e argumentos de parte a par 

te, com a devida imparcialidade. 

III 

O historico do processado fica feito no capitulo II I 
deste Relatorio, demonstrando a marcha que se seguio, sendo/ 

asseguradas ao querelado todas as franquias para acompanhar/ 

as ~iligencias e produzir sua defesa, como eff ectivamente // 

fez, sendo dest'arte respeitados os requisitos do art. 95 do 

Decreto ng 54, já citado. 

O querelado se absteve de comparecer pessoalmente pa

ra assistir os depoimentos das testemunhas, ou por meio de I 

procurador seu, limitando-se ao protesto de fls. 12. 

Deste protesto se evidencia que o querelado teve com

pleta sciencia da accusação, que procura refutar ponto por I 
ponto, informando que havia requerido um inquerito com a da

ta de 1g de abril deste anno, em requerimento sob ng 718, com 

fundamento no art. 6 do Decreto-Lei ng 39, de 3 de Dezembro/ 

de 1937, do qual a Inspectoria egional do Trabalho já havia 

tomado conhecimento. 

Nas suas al egaçÕes finaes, a fls. 50, informa que ne

nhuma providencia foi tomada pela Inspectoria Regional do Mi

nisterio do Trabalho. 

Como Pres idente do inquerito, não tive conhecimento de 
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de qualquer procedimento instaur ado a requerimento do quere

lado, perante a dita Inspectoria, e apenas sei das informa-/ 

çÕes acima mencionadas , mas me cumpre resaltar que o art . in 

vocado, do Decreto-Lei ng 39 não tem applicação ao caso de I 

que se trata, visto como esse decreto tambem não revogou o I 

Regulamento dos Bancarias, e apenas determinou que os i nque

ritos, ou investigações de que trata a lei ng 62 , de 5 de j~ 

nho de 1935, especial sobre industriarios e commerciarios , I 

deverão ser processados, nos ~stados , pelas Inspe ctorias Re

gionaes , send o jul gados pelas Juntas de Conciliação e Julga

mento para os fins previstos na refer ida lei ng 62. 

O protesto ainda increpa a Gerencia do Banco como incur 

sa em crime de prevaricação, e se apoia no art . 1926 do Decre 

to ng 24615 de 9 de Julho de 1936, e ainda art . 2038 do Decre 

to ng 54 de 12 de setembro de 1934 . 

. Não me cabe entrar na apreciação dessa affirmativa , que 

somente ao querelado competirá processar , ainda porque não I 

encontrei nas leis citadas os artigos apontados acima . 

Tambem não me parece procedente a relação de dependencia 

que o protesto procura estabelecer entre a jurisdição crimi-/ 

nal e a administrativa , concluindo que se deveria esperar o I 

veredic t um da Justiça Publica para s6 depoi s deste se r eal i -/ 

zar a sancção administrativa . 

Segundo a lei que rege os bancarias, dispositivo já in-/ 

cidade , a pratica de offensas physicas contra qualquer pessoa, 

praticadas no serviço , desde que não sejam em legitima defesa 

propria, ou de outrem, é justa causa de despedida , por ser fal 

ta grave : art . 89 combinado com o art . 93 , letra g , do Decre

to ng 54 de 12 de se t embro de 1954. 
O inquerito administrativo é exigido pelo mesmo art . 89 , 

com os requisitos do art . 95 . 



Não se poderá dizer que o presente inquerito tenha I 

violado direitos do querelado, que elle entendeu de resalvar 

com o protesto de fls . 12, do qual entretanto foi junto aos 

autos , par.a o julgamento da autoridade competente , pois so

mente cabe ao presidente do processado apreciar as provas e 

argumentos . 

O ~llustrado advogado, patrono do yndicato dos // 

Bancarias de Manáos, equivocou-se ao al udir ao arrolamento 

de 44 empregados do Banco Ultramarino , que são os que o Ban 

co tem em Manáos , pensando que foi esse o numero de testemE 

nhas indicadas para o inquerito , das quaes mandei ouvir ape 

nas 5, motivando essa exiguidade ter a defesa requerido o I 

depoimento de 7, como estn escripto a fls . 53 das allega-// 

ções finaes . 

A peça de fls . 2 é a Ordem de Serviço ng 48, junta/ 

por copia authentica , pela qual foi effectivada a suspensão 

de Gerson de ouza Paiva . 
, 
E do Regimento do Banco que taes medidas sejam do I 

conhecimento de todo o pessoal do estabelecimento; eis o mo 

tivo pelo qual se dá sciencia a cada um , pessoalmente, e pª 

ra que minguem allegue não conhecer a Ordem, todos os empr~ 

gados firmam sua assignatura no documento . 

Ora , a Ordem ng 48 tinha de vir na integra, por co-/ 

pia, como veio, e não podia supprimir as assignaturas dos I 

empregados, e assim mesmo se pr ticou quando foi lavrada a/ 

primeira suspensão contra o querelado . 
, 
E obvio que não poderiam ser ouvidos esses 44 empre-

gados assignados na rdem ng 48, ainda porque as disposiçÕes 

regulamentares sobre inqueritos dministrativos limitam o I 
numero de testemunhas até o maximo de 7. 
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As 5 testemunhas que mandei intimar e que prestaram/ 

declaraçÕes, foram uniformes quanto ao facto principal:- a I 

tentativa de homicidio, sendo que as tres primeiras foram I 

testemunhas occulares, presentes ao facto, estavam dentro do 

Gabinete da Gerencia, e a primeira, o Dr. Armando ,fudeira I 
viu todos os gestos do accusado, pois conferenciava com o I 

Gerente, estando voltado de f~ente para a porta do fundo, I 

por onde o querelado penetrou; o aggredido é q e estava de/ 

costas, e foi assim atacado. 

Comprovado o facto da aggressão, que é o motivo prin 

cipal do presente processo, por 5 testemunhas idoneas, que/ 

não foram contestadas pelo digno advogado do yndicato dos/ 

Bancarios, e por clle foram reperguntados, e confi ado o I 

acontecimento pela prova documental offerecida pelo Banco,/ 

inclusivé a confissão do accusado perante a olicia, enten

di que o numero de 5 testemunhas não era exiguo, porém suf

ficiente, tanto mais que é esse o numero exigido pelas leis 

do processo penal, a começar pela lei do ~stado do mazonas, 

que manda arrolar como testemunhas numerarias 3 testemunhas 

no minimo e 5 no maximo. 

Foram ouvidas a todo 12 testemunhas, sendo 5 indi

cadas pela Presidencia do inquerito e 7 pelo illustre advo

gado do Syndicato dos Bancarios. 

A prova que se colheu de tão avultado numero de pe~ 

soas resultou o que se pode cha ar. uma prova pr vada, indis 

crepante, positiva, no sentido de não deixar a menor duvida 

de que Gerson de Souza Paiva praticou o crime de que é accu 

sado, e que perante a lei bancaria apenas se classifica co

mo - falta grave - resultante de offensas physicas na pessoa 

do seu chefe, Snr. rmando lesquita, estando este no seu I 

posto de trabalho e em razão do serviço do Banco. 
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Como confirmação, se encontra nos autos a confissão 

do accusado, perante a olicia, a flo. 3, de que cumpre // 

destacar os seguintes pontos: 

ue, nessa altura, o depoente foi á casa/ 

de seu irmão João de 'ouza Paiva, lá não/ 

o encontrando nem a sua cunhada, lançou I 

mão a uma Mauser que se encontrava na pa

rede e com ella pensou em atirar em lAes<@i 

ta e em seguida se suicidar; ue, da casa 

de seu irmão, saiu com a arma na cintura, 

pensando em penetrar no gabinete do gere~ 

te Armando Mesquita e matal-o, em seguida 

se suicidar; ue, lá chegando, no Banco,/ 

entrou pela porta do fundo do gabinete do 

Gerente, vendo-o sentado sosinho em uma I 

cadeira, disparou contra elle diversos ti 

ros e em seguida tentou se suicidar dispa 

rando a arma no seu proprio ouvido. 

No presente inquerito, o querelado disse: 

e o depoente affirma ter sido o autor I 

das offensas physicas praticadas na pessoa 

do Gerente rmando ~esquita, com arma de I 

fogo, no dia 14 de março proximo passado,/ 

pelas nove horas mais ou menos; ue o depQ 

ente no dia 14 de março proximo passado sa 

hiu do Banco Nacion 1 Ultramarino, por vol 

ta das 8 horas e 40 minutos mais ou menos, 

andando por diversas ruas desta cidade e I 

em seguida dirigiu-se para a casa de resi-

dencia de se irmão João de Souza Paiva, I 

afim de conversar com elle diversos assum-



--------------------------------~---~--------------------~ 

· -assumptos; ue, lá chegando não o encon 

trou, e nem a sua esposa; ue, deparan

do com uma arma de ~ogo pendurada na pª 

rede, della se apoderou, sahindo com 11 
destino ao Banco; ue, ao entrar pela I 
porta dos fundos do mesmo Banco penetrou 

na Gerencia, detonando a arma contra a I 
pessoa do Gerente rmando Mesquita, e d~ 

pois contra si proprio; ue o depoente I 

ignora estivesse o Gerente Armando Mes-1 
quita acompanhado de qualquer outra pes-

soa. 

A confissão do accusado, feita pela forma exposta, 

por duas vezes, poderia dispensar a prova documental ou tes 

temunhal , nos termos do disposto na alinea b do artigo 95 I 

do Decreto ng 54, Regulamento dos Bancarias. 
Entretanto, o inquerit~ correu os seus tramites re 

gulares, até o fim, com as duas especies de provas acima in 

ldicadas, versando ainda sobre factos antecedentes ao crime. 

O Gerente, Snr. Armando Mesquita, em seu depoimen

to perante a autoridade policial, explicou: 

ue, nos pr 'meiros annos Gerson procurou 

cumprir suas obrigaçÕes e por isso teve/ 

diversos augmentos de ordenado até attin 

gir o actual de 500 00; ue tendo si~ol 

transferido para a Contabilidade, ha cer 

ca de anno e meio, começou o depoente a/ 

receber repetidas queixas do Contador con 

tra Gerson, ue nunca concluía os servi

ços a seu cargo dentro do prazo que era 

exigido; 



ue dessas queixas deu o depoente conhe

cimento ao ~nr. Gercino Tavares de ~ello, 

para que chamasse a attenção de erson; 

ue tornando-se repetidas as indiscipli-/ 

nas de erson e dentro do Regulamento do 

Banco, baixou o epoente a 21 de maio de 

1 38 a Ordem de Serviço ng 45; trata-se/ 

da suspensNo por 3 d~as, por indiscipli-

na; 

ue ha cerca de 6 ou 8 mezes, Gerson com 

pareceu ao Gabinete da Gere cia, pedindo 

sua transferencia da Contabt]idade par 

a ~ecção de xpediente, como um grande I 
favor, por se achar incompatibilizado // 

com o Contador Ruy olheiro; 

ue ha cerd de 2 mezes, foi scientifica 

do de que Gerson havia aggredido a socos 

e pont -pés o seu collega Jacintbo Corre 

ia, por motivo de servi o, em um café // 

que fica fronteiro ao Banco; 

Seguem-se as declarações do ünr. Armando jesquita, 

versando qu si todas sobre os erros, faltas e incorreções 

de serviço por parte do querelado, até referir um erro com 

ettido no dia 13 de março, no serviço de Gerson, o qual I 

consistia na omissão de um cheque de 5 contos de reis, na/ 

lista dos cheques, tendo s'do este o motivo de ter procura 

do por Gerson, na tarde desse dia 13 de março, sendo-lhe I 

então respondido que já se havia retirado do Banco. 

~ntão o n~. esquita procedendo em pessoa a uma I 
verifica ão, viu que o cheque fôra lançado em duplicado na 

lista, tendo sido riscado pelo proprio nr. desquita. 



Mesquita . Vide depoimento a fls . 6. Dessa exposi~ão se I 

cunclue que o cheque estando duplicado , pareceu ao nr . /1 

Mesquita que faltav. um , ao assignar os originaes , o que I 
determinou ser preciso riscar o erro , na lista dos cheques . 

Não consta de facto, que , por escripto , tivesse hª 

vido ordem de prorogação do expediente , no dia 13 de março, 

mas se observa que o chefe da carteira de cambias Snr . An

tonio José Pires permanecia no serviço além da hora regu-/ 

lamentar, e que Gerson trabalhava sob as ordens immediatas 

do mesmo Snr . Pires . 

Cinc o ou seis dias antes do facto do dia 14 , o Sr. 

duardo ~attos , auxiliar da Gerencia , communicou ao Snr. I 

~esquita que o serviço de coberturas a Bancos e Banqueiros 

do Sul do Paiz havia sido feito com prejuízo para o Banco , 

devido á negligencia de Gerson , que calculou as commissÕes 

sem submette -as á conferencia , do que resultou prejuízo. 

Em seguida , outr o erro foi observado na conta de/ 

posiçao de cambies , erro esse que foi afinal verificado I 

pelo Snr. Antonio José Pires , como chefe da carteira, como 

resultado de t er Gerson deixado na sua gaveta 4 folhas vo

lantes da costaneira respectiva : vide depoimento de fls . I 

5 v. a 6. - Essas referencias constam das declarações do I 
Snr . 'Mesquita . 

A segunda testemunhas, sub-Gerente nr. Joaquim I 

Arnerico acheco , declarou que : 

por diversas vezes Gerson de ouza Paiva , 

ou por esquecimento o outro motivo qual

quer, vinha descurando os serviços que lbe 

eram confiados; uc, devido a esses des-/ 

cuidas de Gerson , por diversas vezes ia I 
dando prejuízo ao Banco em sommas de per 
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percentagens em lançamentos de debites 

de contas. . 

A terceira testemunha, Snr. ~duardo attos, auxi

liar da Gerencie, confirma que o dr. Gercino Mello, quando 

- caixa do Banco, fôra avisado de que Gerson ia se portando/ 

mal dentro do Banco. A declaração é nos seguintes termos: 

ue varias vezes Gerson de Souza aiva 

/cornmetteu actos de indisciplina em ser 

viços e contra collegas, dando margem a 

que o Gerente Armando Mesquita solicit~ 

se ao Dr. Gercino 1[ello que o aconselhas 

se, pois havia sido admittido no servi

ço do Banco a pedido do nesmo Dr. Gerei 

no. 

Essa referencia á intervenção do Dr. Gercino Mello 

tambem foi feita pela primeira testemunha, como já ficou I 

dito no começo deste Relatorio, tendo o Dr. Armando Madei

ra di to que ouvio tal referencia do proprio Dr. Gerei no J.Íel 

lo. 

Ainda do depoimento do Snr. Mesquita consta que no 

dia 13 de março, devido ás irregularidades dos serviços da/ 

carteira de cambies, onde trabalhava Gerson, sob as ordens 

do Snr. Antonio José Pires, os serviços da thesouraria do I 

Banco somente ás 19 horas e 45 minutos puderam ser encerra

dos. 

quarta testemunhas, contador Ruy Solheiro, pau

co esclarece a respeito de erros e f·al tas de serviço por I 

parte de Gerson Paiva; em todo caso, allude a constantes I 

actos de desobediencia por parte de Geroon para com elle,/ 

depoente, sendo por isso suspenso por 3 dias, assim como I 

allude á transferencia de Gerson da contabilidade para a I 
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a secção do ex iente, tendo elle depoente dito que não ha 

veria nisso inconveniente. Declara que foi quem informou ao 

Gerente ter Gerson aggredido ao funccionario Jaci nt bo Cor-/ 

reia por motivo de serviço, sendo a aggressão no Café Ultra 

marino, e ainda consigna a resposta de Gerson ao Snr. ~es-/ 

quita, pela qual Gerson teria dito que achava tal procedimen 

to ridículo, mas costumava resolver por si mesmo os assump-/ 

tos que o afféctavam. 

Ao advogado do Syndicato dos Ba ncarias, o Snr. Ruy 

Solheiro respondeu que Gerson âe ouza Paiva era um funccio

nario relativamente zeloso, porém que ultimamente era accusa 

do de muitas faltas. 

Ainda mencionou: 

ue, na vespera do delicto o Geren 

te ando 1esquita determinou ao/ 

depoente que visse os annos de ser 

. vi~o que tinha Gerson de ouza Pai 

~a, para demittil-o; 

ue, acredita ter o Gerente an-

do ' esqui ta assim se manifestado I 
porque estava bastante aborrecido/ 

com a ausencia de Gerson de ouza/ 

Pa·va, prejudicando o serviço; 

ue o depoente manteve sempre em I 
serviço as melhores relaçÕes com I 
erson de Souza Paiva. 

A quinta testemunhas, Jacintho Henriques Correia, I 
relata os motivos da aggressão que lhe fora feita por Gerson/ 

de Souza Paiva, por motivo de servi o do Banco. 

Respondendo ao advogado do Syndicato dos B ncarios, 

disse: 
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ue o depoente indo ao Banco no dia 14 

de março ~ecem findo , soube que já ti

riha hav1do um esen endimento entre o/ 

Gerente rmando esquita e o funcciona 

rio Gerson de ouza Paiva, ouvindo di

zer por uns no Banco que Gerson havia I 
sido demit t ido , e outros que havia sido 

suspenso , nada podendo entretanto asse-

gurar . 

Antes de passar ao depoimentos das testemunhas arrQ 

ladas pelo illustre causídico Dr . anoel Severiano Nunes , I 
esta Presidencia tem a fazer destacar alguns topicos dos d~ 

poimentos pessoaes , presta os pelo aggressor e pela sua vic 

tima . 

O nr . r,mando .esquita r ef ere, a fls . 6: 

ue , mais t arde , entrando Gerson no Banco , 

o depoente o chamou ao seu gabinete em // 

phrases bastante calmas , a ponto de não oo 

rem ouvida por mais ninguem, lhe fez sen 

tir uantos abo rrecimentos lhe haviam cau

sado as suas constantes faltas , pelo que I 
havia resolvido o seguinte : - que Gerson I 
pedisse sua demissão, ou seria demittido,/ 

ou então escreveria uma carta ao Banco pe

dindo desculpa de todos os seus actos de/ 

insuoo rdinação , e que seria attendida imme 

diatamente; 

Que er son virou a costas , declarando : -/ 

então pode demittir-me; 

n dirigindo-se para sua carteira , 

sentou- se e poz- se a trabalhar . 

J • 
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Seguem-se as outras minudencia~ do incidente do/ 

dia 14, pela manhã, antes do delicto. 

As declarações de Gerson aiva, que ao chegar ao 

Banco já vinha sabedor do que occorrera na vespera, á tar

de, por noticias do collega Valdemir Montezuma, são como I 

segue: 

Que, o Snr. Mesquita, não tendo encon

trado o depoente, aborreceu-se, mandou 

chamar o contador ao seu gabinete e or 

denou que pagasse a:> depoente, de accor 

do com a lei, e o dispensasse do servi 

ço do Banco Ultramarino; 

ue, no dia 14 do corrente, ás 8 horas 

e 20 minutos, o depoente entrou no Ban 

co Ultramarino, para trabalhar, quando 

foi ,chamado pelo Snr. Armando Mesquita 

ao seu gabinete; 

ue, o de~oente ali chegando, na presen 

ça do Snr. Mesquita, este disse: "Ger

son, você tem trez caminhos a seguir,/ 

primeiro, fazer uma carta a Gerencie I 
deste estabelecimento pedindo desculpa 

da falta ~ue havia commetido no dia an 

terior, falta essa que o depoente até/ 

a presente data ignora, ou pede sua de 

missao, ou então eu lhe demitto; 

Que o depoente certo de que não havia/ 

commettido nenhuma falta, respondeu pa 

ra o Snr. Armando esquita:- que não I 
fazia a carta, nem pedia demissão, que 

elle Mesquita o demittisse, tendo em I 



em seguida se retirado para a carteira. 

ssas decl rações foram feitas perante a autorida

de policial; no presente inquerito, re~ata que fôra sabedor 

do que occorrera na vespera, á tarde, por intermedio do em 
lega aldemir ontezuma, e que chegando ao Banco, no dia I 
14, pelas 8 horas e 20 minutos, foi chamado immediatamente 

ao gabinete do Gerente Armando Mesquita, onde este lhe di~ 

se que tinha tres caminhos a seguir; refere as tres solu-/ 

ções já apontadas, e accrescenta que ponderou ao Gerente I 

que nem podia f zer a carta, de culpando-se, nem pedir de

missão, porque nenhuma f lta h via commettido, pois que se 

se tratava de sua ausencia no Banco no dia anterior, elle I 
depoente havia sabido com permissão do chefe da carteira I 

Antonio José Pires, isto mesmo 40 minutos depois do expedi 

ente normal; Que nessa occasião o Gerente Armando Mesquita 

declarou ao depoente que estava demittido e que fosse en-/ 

trega~ a sua carteira de trabalho, para onde o depoente en 

tão se dirigiu. 
-Segue-se o depoimento, notando-se que nao encerra/ 

uniformidade com o prestado na olicia nos seguintes pon-/ 

tos: 

Na Policia, o querelado disse que o nr. es uita 

somente lhe deu notic~a de que estava demittido depois de 

ter sahido do gabinete, quando já estava na sua carteira, 

quando o Snr. rfesqui ta chegou e lhe disse, com palavras I 

asperas:- retire-se do Banco, pois você está demittido. 

No presente inquerito, o querelado informa que ao 

sahir do gabinete já ia sabendo que estava demittido e que 

fosse entregar a ua c rtGire de trabalho, par onde então 

se dirigiu. 

Na Policia, o querelado alludiu a gestos aggress_i 



aggressivos por parte do Snr. Mesquita, tendo partido el

le mesmo em direoção ao depoente, o que dou logar ao quer~ 

lado se levantar, receioso de uma aggressão por parte do I 

Snr. Mesquita , e que este vendo o depoente em pé, parou, I 
dizendo a Arrterico Quadros que o puzesse f6ra do estabeleci 

menta. 

No presente inquerito, o querelado refere que o s~ 

Mesqui ta he falou do lado de fóra do balcão e mandou qae I 

m depoente se retirasse. n 

A ciroumstancia de ter ficado o nr. Mesqui ta do I 

lado· de f6ra do balcão, á at testada ela tes temuiiha Snr. I 

Antonio José Pires, a fls. 33, e nao menciona nenhuma att~ 

tude de aggressão por parte do Snr. Mesquita. 

A segunda testemunha de defesa, Snr. Moysés Vieira, 

tambem diz ue o Snr. fusquita se dirigiu a Gerson pelo la

do de fóra do balcão. 

A terceira, Snr. Alfredo Marques , informa q·e sa-/ 

hindo Gerson do gabinete da Gerencie , dirigiu-se psra sua/ 

carteira de trabalho, onde, pelo lado de fora do balcão // 

surgiu poucos momentos depois o Gerente Armando Mesquita. 

A quarta, Snr. Manoel Augusto Pinto, não estava no 

Banco na manhã do dia 14, quando se deu o incidente entre/ 

o Gerente e Gerson, nem mesmo quando este praticou a aggr~s 

são contra o Snr. Mesquita, mas das inf rmações que relata, 

colhida de outros empregados, nada consta sobre attitudes/ 

ameaçadoras do Snr. Mesqui ta. 

quinta, Snr. Clodoatlo Pereira disse que assistiu/ 

o Snr. Armando Mesquita ordenar ao Snr. Amerlco uadros // 

que puzesse Gerson f6ra do Banco, mas tambem uàd allude a/ 

attitudes aggressivas do Snr. Mesquita , nem esclarece em/ ' 

que ponto este se achava. 

I ' 
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A sexta; Americo Qadros disse que de facto no/ 

dia 14 de Março pela manhã antes da aggressão no gabinete 

da Gerencie , o nr . Armando ~esquita ordenou ao depoente I 

que fizesse Gerson se retirar do anco, por haver desabe-/ 

decido a ella Gerente, mas não al Qde a nenhum gesto amea

çador do Snr. Mesquita, nem esclarece em que ponto estava . 

A setima, José Balbi affirma que depois de ter I 

Gerson sabido do gabinete da erencia, momentos depois s~ 

giu pelo lado de fora do salão de trabalho o Gerente Arman 

do Mesquita, e ordenou a Gerson que se retirasse do Banco , 

pois já estava demittido . 

De todas essas informações , para quem conhece a/ 

disposição da sala de trabalho de expediente do Banco , re

sul t a claro que o Snr. rmando Aesquita ao se dirigir ao I 

querelado estava do lado de fóra, isto é, na parte destina 

da ao publico , pois o Banco ainda não havia aberto as por

tas , e que a cBrteira onde o querelado estava fica do lado 

de dentro do balcão , de modo que para o Snr. 1esquita al-/ 

cançar pessoalmente ao querelado , teria de voltar ao gabi

nete da Gerencie e atravessar todo o recinto, a menos que/ 

não se dispuzesse a saltar por aima do balcão , o que não I 

foi cogitado por ninguem . 

Não é, por conseguinte , verosimil que o Snr . Me! 

quita tivesse feito gestos de ameaça contra o querelado, I 

como si quizesse aggredil-o, nem que pudesse ter"partido I 

em direcção ao querelado com ares aggressivos " , como está 

dito a fls . 29 dos autos . 

uantos aos insultos, o depoimento do Snr. Arman 

do Mesquita nada refere, nem lhe foi feita pela autoridade 

policial nenhuma pergunta a tal respeito . 
, 

E preciso notar aqui a irregularidade do inqueri-



inquerito policial , ouvindo o aggredido antes do aggressor 

da soena sanerenta do dia 14 de março : fls . 45 v. 

Depondo dias depois do Snr . Armando !esquita, o/ 

querelado allud iu a in sul tos recebidos do Snr. 11lesqui ta, na 

manhã do dia 14, dizendo que o Snr . esquita o maltratou com 

palavras, chamando-o de moleque , mandando que o continuo Ame 

rico uadros o puzesse na rua . 

Depondo no presente inquerito, o querelado refe

riu que o Snr. rmando oosquita o chamou de vagabundo , mole

que , etc . além de outros insultos; vide fls. 43 . 

As 5 testemunhas ouvidas por det rminação da pre

sidencia do inquerito nenhuma allusã fazem a essa oircumstan 

cia . 

Das 7 testemunhas arroladas pela defesa, nota-se/ 

o seguinte: 

Antonio José Pires, sob cujas ordens trabalhava/ 

o querelado, explica os detalhes do incidente preliminar do 

dia 14 de março, mas não faz allusão nenhuma a insultos pro 

feridos contra o querelado pelo Gerente Armando esquita ./ 

Diz que o Gerente ordenou a Americo Quadros que puzesse Ger 

son f6ra do Banco . 'rextualmente . 

-

Que Gerson surpreendido com aquella I 
attitude do Gerente ao retirar-se pa

ra o balcão do Banco, declarou ao ~e

rente Ar.mando Mesquita que não via ,/ 

no Gerente autoridade bastante para I 
botal-o f6ra do Banco, sendo estas I 
as unioas palavras proferidas por // 

Gerson de Souza Paiva; 

Que, o depoente vendo agbravarem-se I 
os acontecimentos dirigiu-se a Gerson 



disse: 

Gerson de Souza Paiva, pedindo que se/ 

retirasse e aconselhando-o a procurar/ 

a Inspectoria Regional do Ji nisterio I 

do Trabalho, onde poderia defender os 

seus direitos que lhe pareciam justos, 

certo de que o Syndicato dos Bancarias 

de Manáos por sua vez não o desampara

ria. 

Moysés Abreu Vieira, segunda testemunhas da defesa, 

, 

ue o depoente soube tambem que como I 

Gerson se demorasse a sahir do Banco,/ 

mexendo na gaveta de sua carteira, o I 

Gerente Armando Mesquita bastante exal 

tado, novamente determinou que se reti 

rasse do Banco, dirigindo-lhe até in-/ 

sultos, entre os quaes chamando-o mole 

que. 

uma referencia de ouvida, não tendo a . testemu-1 

nha explicado de quem a ouviu nem como, mesmo porque o advo 

gado dos bancarias não indagou por esses pormenores. 

Alfredo Marques , terceira testemunhas da defesa,/ 

nada referiu a respeito de insultos. 

Manoel Augusto Pinto, quarta testemunha da defe-/ 

sa, tambem nada referiu quanto a insultos, e apenas disse I 

que soube pelos collegas que o querelado tivera uma confe-/ 

rencia com o Gerente, no dia 14, pela manhã e que mais tar

de o Gerente o havia mandado retirar do Banco porque já es

tava demittido, e como Gerson não se retirasse, o Gerente I 

mandou que merico adros o puzesse fóra do Banco. Textual 

mente: 
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Que o depoente acredita que o acto de 

desespero praticado por Gerson Paiva/ 

contra a pessoa do Gerente Armando Mes 

quita foi em consequencia da humilha

ção soffrida por este no Banco, pela/ 

manhã do dia 14, conforme lhe narra-/ 

ram seus collegas de trabalho. 

Clodoaldo de Araujo Pereira, quinta testemunha/ 

da defesa, disse: 

Que assistiu o Gerente Armando Mesqui 

ta chamar Gerson de Souza Paiva de mo

leque, ao que Gerson respondeu:- que I 

não reconhecia autoridade no Gerente I 

Armando Mesquita para pôl-o f6ra do// 

Banco, daquella maneira. 

Americo Quadros, sexta testemunha da defesa, na

da referiu sobre insultos, mas confirma que o querelado dis 

se não reconhecer autoridade alguma na pessoa do Snr. Arman 

do Mesquita, assim como affirma ter recebido a ordem de fa

zer sahir o querelado, pelo que se mrigiu a Gerson e pediu

lhe que se retirasse do Banco, pois o Gerente estava orde-/ 

nando e que quem mandava era elle Gerente; accrescentou que 

foi censurado por diversos collegas pelo facto de ter con-/ 

firmado a resposta de Gerson dizendo que não reconhecia a I 

autoridacre do Gerente. 

José Balbi, setima testemunha da defesa, nada // 

refere sobre insultos, e apenas confirma que o Gerente déra 

a ordem para Gerson se retirar do Banco, tendo chamado o co 

brador Americo Quadros para fazel-o sahir, do contrario clia 

maria a policia, tendo o Snr. Antonio José Pires aconselha- · 

do a Gerson a se retirar e procurar defender os seus direi-
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direitos perante a Inspectoria Regional do .inister io do/ 

Trabalho . 

Resulta dos depoimentos que das 12 testemunhas/ 

do inquerito apenas uma arrolada pelo yndicato dos Banca 

rios ouviu o Snr . Armando Mesquita dirigir palavras insul 

tuosas ao querelado, e outra faz referencias de ouvir di

zer, sem explicar de quem ouviu. 

uanto á conducta do querelado como funccionario 

do Banco, o inquerito encerra as affirmativas do nr. r

mando iesquita , em seu depoimento perante a olicia , ref! 

rindo faltas , erros , actos de indisciplina, suspensão por 

treis dias em consequencia dos mesmos , annullação dessa I 

penalidade não só pelo pagamento dos vencimentos integraes 

como pela omissão da mesma nos assentamentos do funcciona 

rio, e ainda a referencia á intervenção do Dr . Gercino Mel 

lo , solicitada pelo Snr. Mesquita. 

A primeira testemunha , Dr . Armando Madeira ape-/ 

nas informa que o Dr . Gercino Mello lhe havia dito que // 

foi diversas vezes solicitado pelo Snr . ~esqui ta no senti 

do de aconselhar a Gerson para que modificasse o procedi

mento del l e Gerson dentro do Banco . 

A segunda, Snr. Joaquim merico Pacheco relatou/ 

a circumstancia já destacada neste Relatorio, sobre desc~ 

rar Gerson dos serviços a seu cargo, a ponto de occasio-/ 

nar prejuízos ao Banco em sommas de percentagens . 
• 

A terceira, Snr. ~duardo lattos , tambem alludiu/ 

a actos de indisciplina , já mencionados neste Relatorio e 

a interfemcia solicitada ao r. Gercino Mell o, no senti

do exposto acima , assim como á ag essão a Jacintho Cor-/ 

reia , fóra do B nco . o advog do do Syndicato dos B oca

rios respondeu: 



Que Gerson Paiva desempenhava sempre mais 

ou menos bem os serviços a seu cargo. 

A quarta testemunha disse sobre as circumstancias 

já destacadas neste Relatorio, sabendo que elle era um func 

cionario relativamente zeloso, e que as insubordinações del

le Gerson para com elle Contador datam de antes de 1~io de/ 

1938, mas sempre manteve as melhores relações com Gerson. 

A quinta testemunha, Jacintho Correia, faz o his

torico, da aggressão de Gerson, por motivo de servi~o do I 

Banco, levada a effeito f6ra do Banco, della não tendo da

do conhecimento ao Gerente, que veio a ser sabedor do fac

to pelo Contador Ruy Solheiro. 

Dos depoimentos das tes temunha's de defesa, se I I 

colhe: 

Primeira, Snr. Antonio José lires, Chefe da car

teira cambial: 

Não ignora que o querelado soffreu uma 

pena disciplinar, por uma Ordem de Ser 

viço expedida pela Gerencia do Banco I 

cuja Ordem teve o visto do depoente,de 

vido ter Gerson Paiva aggredido a Ja-/ 

cintho Correia, em frente ao Banco Ul

tramarino. 

ue o depoente desconhece qualquer ou

tra ordem de serviço applicando qual-/ 

quer pena disciplinar a Gerson, a não/ 

ter sido a oriunda da aggressão prati

cada por Gerson de Souza Paiva a Jacin 

tho Correia, no Café Ultramarino. 

ue seguramente a uns nove mezes Gerson 

de Souza ~aiva trabalha sob a chefia I 
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· chefia do depoente , nessa carteira; 

Que sempre se revelou· ali um funccio 

nario obediente , trabalhador e exac

to no cumprimento de seu dever . 

Segunda testemunha , nr . 1oysés de Abreu Vieira , 

chefe da Secção de cobranças : 

ue perto de cinco annos conhece Ger 

son de Souza Paiva como funccionario 

obediente, cumpr idor de seus deveres, 

não lhe tendo notado a qualidade de/ 

rixento; 

ue durante os trabalhos no Banco // 

nunca soube de nenhum acto que desa

bonasse Gerson de ouza Paiva. 

~erceira testemunha, Snr . Alfredo Marques , disse: 

Que durante o tempo em que conhece I 

Gerson como seu collega no Banco pode 

affirmar que sempre foi bom funccio-/ 

nar io e r espei t ador; 

ue ignora ter Gerson soffrido qual-/ 

quer penalidade imposta pela Gerencia , 

quer por desrespeito aos seus chefes ,/ 

quer por insubordinação; 

Que é praxe do Banco ao applicar qual

quer penalidade , a funccionarios , se-/ 

rem os mesmos obrigados a porem o seu/ 

sciente na ordem de serviço; 

Que ignora ter Gerson soffrido qualquer 

penalid de applicada pela Ger encie por 

intermedio de uma Ordem de serviço du

rante o tempo que é fu nccionario deste 
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deste Banco; 

Que o depoente é funccionario dó Banco/ 

a menos de um anno. 

Quarta testemunha, Snr. Manoel Augusto Pinto, che

fe da carteira de Administração de Bens: 

Que pode offirmar que Gerson de Souza I 

· Paiva durante o tempo de dois annos mais 

ou menos que foi auxiliar do depoente, I 

sempre demonstrou ser um funccionario I 

trabalhador, disciplinado e ordeiro; 

ue sabe ter Gerson soffrido uma pena I 

disciplinar applicada pela Gerencie, con 

forme ordem de serviço que tem o sciente 

dos funccionarios do Banco, inclusivé o/ 

do depoente, ignorando entretanto os di~ 

de suspensão, digo, não se recordando os 

numeras de dias de suspensão, bem como I 

se foi com perda de vencimentos ou não; 

Que o dGpoente affirma ser o ·Gerente Ar 

mando Hesquita bom chefe, tratando a to 

dos os seus subordinados com a devida I 

/delicadeza e urbanidade. 

Quinta testemunha, Snr . Clodoaldo de Araujo Pe

reira, disse: 
Que durante o tempo que o depoente tra

balha no Banco, pode affirmar ser Gerson 

um bom fun.ccionario, ordeiro e discipli

nado; 

Que o de ocnte te1n conhecimento de haver 

Gerson soffrido uma pena de suspensão I 

por quinze dias, ignorando si foi com I 
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com perda de vencimentos ou nao; 

ue esta pena applicada a Gerson 

baixada por uma ordem de serviço que 

teve o sciente do depoente; 

ue a pena de suspensão foi e princi 

píoo do anno de 1938, ignorando o de

poente a causa de tal penalidade. 

uexta testemunha, nr. merico uadros, disse: 

ue sabe ser Gerson bo. funccionario, 

ordeiro e disciplinado; 

ue o depoente assi nou uma ordem de/ 

serviço, baixade pela erencia appli

cendo a pena de suspensão de treis // 

d'es com perda de vencimentos, e sem/ 

prejuízo de serviço á pessoa de Gerson 

de ouza Paiva, por haver este desres

peitado o Conta or. 

etima testemunha, nr. José Balbi , d'sse: 

ue o depoente pode affirr ar ser Ger-/ 

On de uOUZa aiva U bom funccionari~ 

trab lhador, disciplinado, sempre res

peitando os seus chefes; 

ue o depoente tem sciencia haver sido 

Gerson castig do com um suspensão de/ 

quinze ias, mais ou menos, ignorando/ 

no entretanto se tal suspensão foi com 

perda de vencimentos e rejuizo do ser 

viço, ou não, sabendo de tal penalida

de devido ter lido a rdem de serviço/ 

na qual pôz o seu sciente. 



----------------------------------------------~------ ---
O depoimento do Gerente Snr. Armando Mesquita/ 

relata a advertencia reita a Gerson de Souza Paiva na ma 

nhã do dia 14 de março, no gabinete da Gerencie, e pelas 

palavras do querelado, em seu depoimento de fls. 29, cer 

tidão da Policia, parece que essa advertencia foi feita/ 

em termos brandos, pois é o proprio querelado quem repe

te as palavras do nr. iesqui ta, e,n tom de intimidade. 

O Snr. ~esqui ta fiz que falou ao querelado com 

phrases bastantes calmas, a ponto de não serem ouvidas I 

por mais ninguem, tendo o querelado lhe virado as costas, 

dizendo:- então pode demittir-me . 

m seguida o Snr. fusquita conta que se dirigiu 

á carteira de Gerson de Souza Paiva, dizendo-lhe que elle 

não podia trabalhar, visto que já havia sido chamado o Dr. 

Armando Madeira para tratar do assumpto. 

Nessa altura, a prova testemunhal indica que o/ 

querelado desautorou o Snr . Mesquita, pela forma já expos

ta, declarando que não via no Gerente autoridade bastante/ 

para botal-o fóra do Banco: depoimento do Snr. Pires, a I 

fls . 33; depoimento do nr. Quadros, a fls. 38 v. onde diz 

- a testemunha ter o querelado se recusado a reconhecer a au 

toridade do nr . Mesquita . 

O nr . Manoel ugusto Pinto informa que no dia I 
13 , á tarde , ouvindo a ordem do Gerente ao Contador no sen

tido de realizar o pagamento de um mez por anno a Gerson I 
Paiva e o demittisse , e não achando justa a ordem, que só/ 

poderia ser uma exaltação de momento, dirigiu-se ao Conta

dor , Snr . Ruy Solheiro e pediu-lhe que não informasse a // 

Gerson a ordem da Gerencie , porque acreditava que no dia I 

seguinte o nr . Armando Mesquita não se lembraria mais dis 

so. Nesse dia 13 á tarde o Snr . Gerson não voltou mais ao 
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O Doutor Armando Madeira , chegando ao Banco, e/ 

se inteiranto da narrativa do nr. Mesquita , declarou que 

um inquerito era necessario ficando o empregado suspenso/ 

e o Gerente passou a ordenar as providencias indicadas pe

lo dito advogado, tendo então o Snr. Mesquita declarado I 

que, no correr do inquerito, si o empregado se desculpas-/ 

se das faltas commetidos, tudo se daria por findo, decla

ração essa que a testemunha ?duardo Mattos confirma ter I 
ouvido. 

Nessa occasiao, quando o Dr. Madeir,a conferencia 

va com o Gerente, já não estava no Banco o querelado. 

Este se havia retirado, a conselho do Snr. Anto

nio José Pires, que lhe havia recommendado que procurasse 

a Inspectoria Regional do Jinisterio do Trabalho, como se 

vê do depoimento de fls. 32. 

Ha uma oircumstancia que não ficou esclarecida:/ 

a coincidencia de estar no Banco o Snr. José de antanno/ 

Barros, Fiscal da dita Inspectoria quando conferenciava I 

o Dr. Armando Madeira com o Snr .• Jesquita , tendo sido Gs

se funccionario chamado, por gentileza, ao gabinetG do I 

Gerente, onde ouviu a opinião do advogado, com a qual con 

cordou. Não se sabe si o Snr. Barros já tivera recebido/ 

qualquer reclamação do querelado; pela rapidez com que se 

passaram os factos, parGce que a presença do Snr. Santan

na Barros foi eventual. Logo depois da sabida do Snr. San 

tanna Barros, deu-se a entrada do querelado no gabinete I 

da Gerencie, sendo praticada a aggressão já conhecida. 

m resumo, a demissão do querelado não chegou a 

ser lavrada; si foi avisada verbalmente, ao querelado, mo 

ivando a sua retirada do Banco, a conselho dos funcciona 



------------------------------------------------
f unccionarios Snr. Pires e uadros, em vista das ordens/ 

do Snr . Mesquita , nenhum acto foi effectivado. 

Segundo o parecer do Advogado do Banco, ia ser/ 

lavrada a suspensão, para se proceder ao inquerito, que/ 

o mesmo advogado teria de presidir, mas esta suspensão I 

tambem não cher u a ser lav~ada no dia 14 de março, por

que a aggressão immediata do querelado, atac ndo o Ge:ven 

te e tentando matal-o a tiros de pistola, teve como re-I 

sultado a interna<;ão do Snr. Armando Mesquita no hospital 

da Beneficente Portugueza . 

O acto do q~erelado mudou inteiramente a situaçoo 

que os acontecimentos estavam determinando, e caracter.i

zou a maior das indisciplinas, o gráo mais elevado da I 

insubordinação. 

A tentativa de homicídio está plenamente prova

da; as causas antecedentes cedem diante do facto mais 11 
grave, e não se torna necessario argumentar com factos I 

anteriores ao crime para a caracterização da falta grave 

que a lei bancar-ia exige para a de pedida do em)r.egado. 

Os autos do presente inquerito comprovam o atten 

tado praticado pelo querelado c ntra o Snr. Armando Jes

quita e contra elle proprio, tentando suicidar-se aoto I 

continuo a aggressão, dentro do proprio gabinete da Ge

rencie, donde foi retirado gravemente ferido para o h s

pital da Santa Casa de isericordia, onde ainda permane-

c e. 

Depois aa apreciaçao da~ provas dos autos, to

mando em apreço as circumstancias principaes, chega-se á 

Bvidencia de que o querelado, desprezando a orientação I 
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orientaçao que lhe foi indicada pe o nr. U~onio José Pi 

res, no sentido de procurar defender seus direitos eran

te a autoridade co petente, deliberou justiçar. o Snr. r-

odo esqu~ta, e em se uid a si proprio. 

confissão no in 

este · 

policial ~oi I 

· istrativol 

não neg u a autoria tentat·va de suicídio. 

Não me compete entrar em apr cia 1 ão differente 

daquella a que se destina este processo administrativo, e 

que é comprovar a pratica de offensas physicas contra a I 

pessoa do Snr. Arrr~ndo esquita, dentro do seu gabinete I 

de trabalho, por parte do querelado. 

Não me cumpre pes uizar si estamos ou não em 11 
face de um phenomeno de SID -0 luiCHYC , a que se re-I 

porta o illustrado representante do yndicado dos Banca-/ 

rios. 

Os factos se acham expostos com a necessaria I 

clareza e neste elatorio procurei apenas apreciar pro-/ 

vas e argumentos, com a indispensavel i1nparcialidade, em 

linguagem serena e desapaixonada, segundo as recommenda

ç5es legaes, contidas nas instrucçies officiaes do Minis 

terio do Trabalho, neste particular applicaveis a quaes

qu~r inqueritos, por parte de seus encarregados, mesmo I 
porque taes normas são geraes, peculiares a qualquer fUQC 

ção de ta natureza, desde que as pessoas que se disponham -
a tomar estes encargos estejam dispostas a agir em harmo-

nia com a confiança que lhes ~ depositada. 

~eguindo taes directrizes, apurei os factos e/ 

aqui fecho o presente Relatorio, concluindo pela proceden 

cia da accusação contra o querelado, visto que as offen-1 

as physicas já mencionadas não offerecem a menor duvida/ 



duvida, e assim o funccioner io Gerson de ouza P iva comme 

teu falta grave, nos termos do disposto na letra g dq rti

go 93 do Decreto ng 54 de 12 de setembro de 1934. 

O Snr . ~scriv~o junte este elatorio aos autos e 

em seguida me ~nh? mesmos conclusos . 

~~~~,~_q;i~~ XJ'Çf 

~~:e-~.-e R~ á~ =-
MANU 1t DA ROCH BARROS 



CONCLUSÃO 

Aos dois dias do mez de aio do anno de mil novecentos e trinta 
e nove, faço estes autos conclusos ao senhor doutor Manuel da RocB8 
Barros, presidente deste inqueritofi·o/Jo e para· constar, lavro este 

~ rr. piA-~ • termo. u, /~ _ ~ _ 

Ao senhor escrivão officie aos gerentes do Banco Nacional Ul
tramarino, convidando-os a comparecer no dia quatro do corrente I 
mez, ás quinze horas, no gabinete reservado do referido Banco, lo
cal onde se realizaram as diligencias do presente inquerito, para 
ser feito a entrega e o encerramento do mesmo, juntando-se copia. 

Ma~os , 3 de ~o de__)939. 
~-=~~~~ A7~ f-~ 

HECEBIMENTID 
Na mesma data supra , me foram entregues os presentes autos 

parte do senhor doutor .Presidente; d
1
o ~ue ~ra constar, lavro 

termo. u, ~ ~ ~~ ,:;(~ ~~-

CE TIDÃO 

por 
este 

Certifico que na mesma data, expedi aos gerentes do Banco Nacio
nal Ultramarino, o officio que se refere o despacho supra do senhor 
doutor ~residente, Para constar, passei a presente, e dou fé. 

Manáos, 3 de Maio de 1939. 

U ESCRIVÃO 
~ ,._.___~I?~ 

JUNTADA 
Aos tres di as do mez de aio do anno de mil novecentos e trinta 

e nove, faço juntada da copia do officio dirigido pelo senhor doutor 
.Presidente, aos gerentes do Banco Nacional Ultramarino, que adeante 
se segue; no que para constar, lavrei este termo. ~u, ~ 

~~rr~~ 
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TERMO D1 ENCERRAMENTO 

Aos quatro dias do mez de Maio do anno de mil novecentos e trin
ta e nove, nesta cidade de Manáos , capital do stado do Amazonas , I 
no edifício onde func ciona a Agencia do Banco ·Nacional Ultramarino, 
sociedade anonyma , tendo séae em Lisbôa, Republica de Portugal , pr! 
sentes ao gabinete da Gerencia o Senhor doutor Manuel da Rocha Bar
ros, commigo ~scrivão Arthur de Bastos ebello, e os senhores Joa
quim Americo ~acheco e Eduardo Augusto Fernandes de Mattos, pelo se
nhor doutor ~res idente da Comissão de Inquerito instaurado a primei
r o de Abril findo contra Gerson de Souza Paiva, foi declarado que , 
tendo sido preenchidos os requesitos exigidos pelo artigo noventa e 
cinco do Decreto numero cincoenta e quatro de doze de setembro de 
mil novenentos e trinta e quatro (artg 95 do Dec. ng 54, de 12 de I 
Setembro de 1934) tendo sido apresentadas as razões de defeza .do a
cusado pelo advogado doutor Manuel Severiano Nunes, que funccionou 
desde o inicio do processo como representante do Syndicato dos Ban
carias, a cujo requerimento foram arroladas e ouvidas sete testemu
nhas, e estando conclu1dos os trabalhos, não havendo mais diligen
cias a realizar, para apurar a falta grave commettida pelo funccio
nario bancario Gerson de Souza Paiva, a 14 de r~rço proximo passado 
contra a pessôa do Gerente senhor Armando Mesquita, vinha o senhor 
~residente fazer entrega dos autos , que constam do processado que 
ora apresenta contendo oitenta e uma folhas numeradas e rubricadas 
pelo Escrivão, bem como copia authentica do mesmo processo; pelo I 
que, dando-se como encerrado o mencionado inquerito administrativo , 
lavrou-se este termo, o qual vai assignado pelo senhor doutor presi
dente , por mim scrivão, e pelos senhores Joaquim Americo Pacheco e 
~duardo Augusto Fernandes de Mattos, ficando dissolvida a Commissão 
respectiva. para constar, eu Arthur de Bastos Rebello, lavrei este 

termo, que su~c~r/0 Escrivão _ ~ --'--J~ r:?.Jf 
~~ ~r flt/~ -. :L t->CIL-._..,.._..,.--__ 

~:ffi:4dl. 
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Av. Rio Branco, 114-11 .0 e 12 .• 
Caiu Postal, 1646 - Ttl. <42·7147 

RIO DE JANEIRO 

I 

Exmo. Snr. Presidente do CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

O SYNDICATO BRASILEIRO DE BAtlCARIOS, com poderes outorgados pelo seu congenere de Hanáos 

para representai-o e segui r o processo de 1 nquerito administrativo instaurado pelo Banco Na c f-

onal Ultramarino para apurar falta grave de seu funccionario Gerson de Souza Pafva, fnquerito 

que recebeu nesse Conselho o N~ 8110139, por este vem requerer a V. ixcfa. a juntada da procu-

ração fncl usa ao processo e apreço. 

Nestes ten110s, 

P. DEFERIMENTO. 

)º------



ESTADO DO AMAZONAS 

... 1... . Traslado 

CIDADE DE MANÁOS 
- - - --- -------

Livro N. 0 
. .. l 5.l ... 

~~ Fls. . ...... . 

Francisco Nogueira de Sousa 
BACHAREL EM DIREITO 

4.o Tabelião 

c1'1o.cuzaçdo. b us t 1' t r ~ue {az o :>i 11 dl c" to dos B · n c no s 

<i..O.... i;,.D.:ÚOb o .:):l._ !l.d.lçu~ . .9 .d.\ .. ~ . : - ~1 .C. .'J.r1os .no :tio dr Jt1nr 1 ro 

SAIBAM quantos este publico instrumento de procuração bastante virem que aos qui n ~ Ci 

:-: .~--~-~.-:-:- . :-:-: .-:-:- .::-:.-:-. dias do mês de . M.' i O----- do ano de mil novecentos e trinta r .... nq~_ r} .... nesta 

cidade de Manaas, Capital do Estado do Amazonas, Republica dos Estados Unidos do Brasil, perante mim, 

Tabelião, comparece como outorgante o. '.;)i~_dlqLttO .. aq_s .th.~. . .uc· r1os do unúos , 

COlll srdo .ncstl.4 C.: lO.' dr , :rqJ.rC:S ltuUO r.~tc. u o ,Uu p<iS Ou . L1G. ~r.u 

conhecido como o proprio .. pelas duas testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, de cuja identidade 

e capacidade dou fé, e perante elas disse que, por este publico ·instrumento, nômeava e 

cons(ituia .. seu bastante procurador ... ~. 9. ....... :1:.9 ..... q.r: ..... ~:..tn(nro ·O ...,1nd1c· .to Br~.nn-

1 r.Lro a.r pu r cu r~ o b 1 c.9~ .s 6 dr. o 10 ar n01 r.o JIJ-..lr: . ~1ro r . <: 1 <1 .. o.u

~o r 6 w1 ~r , c.: prp.o . s c · r. o p ri o fQ p.1. _, o r r .J/~·. r ~- f.~.I .~ .... . lJ .. f.. . ~- ... t r . .o.. JJ.~. l .S.'l'.;. l 

u. orJ.d· dr , e;o!.4...,rlno . ll o d.r. .. r .f . i st.r l , 
rm r i ... trrrs o os · in t 1 r s· r o ·r ... ·.u 1 J ; 

hur .. ~ ... s\ .. b·.~--~···· .... todos os t mos r "tos do 1n-.. 
o r i t o ou r o c r s s o · m i i , 1':.... t 1 v o r m u r o m r s mo r ' c n r r v o 1 
• J,. ·~ • •• •• •• • • • • ••••• •• • • • •• • • • • ••••••••••• o • • • • • . • • • • •• • • • 

t -

QU I u .._:LI)o dr <.lrÍGo.;~~ G.W CürllL:.LU U ll-

yrrmr tr, drr .. do rs 

c, , u ~ r d r t o d o s o ~ w r i o s r r · c u.r c o (' -

lrcrr rn:; t rm ~ <:' ... ~ . v l r r '·c.: o~ .o srm rrsrr 



.. 
Requerer, alegar, defender todo o seu direito e justiça e quaesquer cau as ou demandas crimes ou civeis, movida ou por mover; 
em que elle outorgante fôr autor ou réo, em um ou outro fôro, fazendo citar, oferecer ações, libelos, exceções, embargos, suspei· 
cões e utros quaes4uer artigos, contraditar, produzir, inquerir, rt!inquerir e contestar testemunhas, dar de suspeito a quem Ih' o 
fôr; assinar compromissos, ou jurar supletoriamente por elle outorgante i fazer prestar compromissos e dar tal juramento a 
quem convier; assistir aos termos de inventados e partilhas, com as citaçõe para elles; assinar outros requerimentos, protestos, 
contra~ protestos e termos, ainda os de confissão. negação, louvação e desistencia; apelar, agravar ou embargar qualquer sen
tença, ou de~pacho e seguir esses recursos até maior alçada; fazer extrair sentenças, requerer a execução d las e equestros, 
assistir a quae~"uer átos judiciarios; pedir precatorias, tomar posse i vir com embargos de lt'rceiro senhor e possuidor i juntar 
documentos e tornai-os a receber; variar de ações e intentar outras de novo; podendo substabelecer em um ou 11\ais procura· 
dores e os sub tabt:lecidos em outros, ficando os mesmos poderes em vigôr, e revoga-los, segundo suas cartas de ordens e avisos 
particulares que, sendo preciso, serão considerados como parte desta. - E tudo quanto assim fizer ............ o ........ seu. procura· 
dor ...... .... ou est belecido ...... prom tte ........ haver por vali o o e firme, reservada, para sua pessôa, toda nova citação. Assim o 
disse . . do que dou fé, sendo testemunhas presentes: .... . . 

, o sf I OL.lO B.;:.~rlr.i.roo 1 i o Ri b r i r o dr 'fi! ri s, (, 

_ _;) 

moradores.::-:"."7 ::.::-:~.::::4 ( . f:::- .~-:----:-:-,·que ellte instrumento ouviram l"r assignaram com 

o o \. .. 'f:: .. .. 1 

r 

T ........... C. ... .5.T.E. .. ~ . -:: . .,..9 .. .f ...... .. J .Q .... J.q..... ... r r r t r o s • - • dj .l to 4..r ... 
... ~·ª·} . .' .. .Y..Q~ ........ QJ:~ .. q.Q ........ ~ .. ... g.ryJ-ª.· ... !1!.\U r 1 u 11 i sLt dos s loc frdrr· lS . o I 
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Proc . 8 .110/39 

/DE . 

Inquerito administrativo contra Gerson de Souza 
Paiva, instaurado pelo Banco Nacional Ultramarino 
(Agencia de Manáos) . 

PARECER 

O Banco Nacional Ultramarino submete á apreciação da E . 

Camara o inquerito administrativo que instaurou contra o seu em-

pregado~ Gerson de Souza Paiva , acusado de ter infringido a alinea 

"g" , do art . 93 , do Regulamento aprovado pelo Dec . 54 , de 12 de 

Setembro de 1934 . 

O inquerito, que não observou as instruções baix das por 

este Conselho para reger a especie , foi devidamente estudado pela 

la Secção , que nos fornece as detalhadas e bem fundamentadas in

formações de fls. 94 a 96 e 99 a 100 verso , com as quais concordo 

totalmente . 

la . Preliminar: - no momento em que se verificou a agres

são não estava, o cudado , sujeito ás normas que regulam a conduta 

do trabalhador, porque cessára , minutos antes , o nexo psicologico 

que o ligava ao estabelecimento , como seu empregado. De fáto , o 

acusado fôra ilegalmente demitido, e , apesar de ser ileg 1 , a dis

pensa se consumára, tanto que fôra expulso violentamente pelo ge

rente , sob meaças de recorrer à policia , após ter sido humilhado 

em seus brios de homem , perante os seus colegas que chegavam para 

o trabalho . Ora, si nenhuma relaç-o o ligava ao B nco , em virtude 

da infração deste aos textos legais , que o demitira , não houve "o

fensas fisicas praticadas em serviço" , quando o acusado voltou , 

atirou contra 9 gerente e tentou suicidar-se; com efeito , não hou

ve infração da referida alinea "g'' pois o acusado não estava em ser 

viço , e sim , ilegalmente demitido. 
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Resta , portanto , reintegra - l o, sanando a irregularidade 

do át o aprioristico do Banco em face do seu Direito à estabilida

de f une i o na 1 . 

2a . Preliminar : - i a Egregia Camara resolver conhecer 

do inquerito , não obstante não me parecer que a hipotese se en

quadra na figura da falta grave imputada, opino pela nulidade do 

mesmo , porquanto constitue uma colet§nea de inf raç6es is normas 

que o regem . 

~ i não , vejamos : conforme salienta a informação de fls . 

94 a 96, não houve comissão para dirigir o inquerito ; não houve 

a Portaria de abertura exigida pelas instruções; ha citações de 

leis fictícias; ha documentos apresentados por cópia; ha cita-

-çoes de dispositivos truncado~ talvês por ignoranci~ , talvês dolo-

sa mente ; não foi feita .a indicação do rol das testemunhas ; houve 

infraçã o ao art. 89 do Regulamento aprovado pelo Dec . 54 , de 12 

de Setembro de 1934 , além de outras irregularidades de menor im-

portancia . 

E 'nulo , consequentemente , ao meu vêr , "ab-initio" . 

De meritis - A hipotese, conforme j 6 acentuei, não se en

quadra na fi gura da falta grave . que diz : (alinea "g" do art . 93 , do 

Dec . 54 , de ~934 . ) 

"actos lesivos da honra e boa fama praticados ~ ~

viço, contra qualquer pessoal, ou offensas physicas 
nas mesmas condições , salvo em caso de legitima de
fesa, propria ou de outrem; " 

Realmente , mesmo que não houvesse cessada ilegalmente a 

relação de trabalho entre o Banco e o acusado , este não se encon

trava em serviço , nem em hora de serviç~ , quando agrediu o gerente 

Armando Mesquita . Ha , sem duvida
1

um crime comum que deve ser apre

ciado em face do Direito Penal e que poderá subordinar , futuramen-
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te, a demissão do acusado; nunca, porém, uma falta administr ti

ve por parte do acusado. Por outro lado, desaparece a falta grave 

~uando a agressão é praticada em legitima defêsa. 

A Fé de Oficio do acusado não apresenta nenhuma advertenci1 

censura ou punição; Ótima, portanto (fls. 72). 

prova testemunhal lhe é favoravel, declarando o seu che

fe que o considera"um bom funcionaria, obediente, trabalhadDr e exá-

to dor do seu dever " (fls. 44 verso). 

A propria vitima~ aliás, não cita um caso concreto que 

pudesse subordinar a sua atitude, demitindo-o "a priori"; rasgan

do o seu direito á estabilidade, sem motivo justificavel e contra 

a lei (dia 13 de março); confirm~ndo a demissão na mamhã do dia 

14, ~uando o acusado fôr sober qual a razão da dispensa; humilhan

do-o public amente; expulsando-o sob ameaças; emfim, co1ooando no 

inconciente do acusado os recalcados que, mais tarde, teriam de 

forçosamente explodir, na mais justa das sublimações. E'a propria 

vitima que nos descreve os fátos, demonstrando, talvês sem querer, 

que a agressão física por parte do acusado fôra apenas o efeito; 

que a sua agressão peiq.üca fôra a causa . 

Nestas condições, opino pela improcedenci da acusação. 

Rio de Janeiro, 14 de Agosto de 1939 

r 
( 
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ACÓROÃ~( I 0 
Ar/Z'Ii . \f 

NSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc o RlJOL39 o 

VI5TOS E P. •LAT.t DOS os presentes autos do in ... 

querito dm : strat vo .. sta rado !'elo anco :q c onal 

!"'ar no- rrenc:ta d rtana1s - c<ntra o empre a. o oro 

Souz Pa v : 

E ~ . T O R I O -

anco n c o al'lltrama.rino, pelo eu Ge-

rente n er no na . gene ia de ana s , .ornou , pcrtar·a e 

fls o Ü!/15, datac a de 3 de mar .o do c or:r· 1 e n , s in 

tes provldenc a. 

a) dete a a abert 1r de . nqu er to para 

o fim de comprovar fa lt ~rav comet da pelo e fu c onar o 

~c onde Souza Pa.va, nos ter o d · linea ~co b.nad~ com 

al· nea 1 do art . 93 do Dec . n . 5 , de 12 de etembr de 

b) nome'tr o Dr . Manoel da RCJ~ha Barros 
,.. 

1•os dente de se inquer. to e o ompre ado dt etc a , rt 1r 
... 

de astos Robello , u ra cerv r no mesmo como e c vao; 

P va 

c) efet vara susuensão de Gerson de ouza 

c ontur da m nhã c1... dia llt- a uelo , ez, c O"'l pe ·d de 

venc. mentos a.t~ a concl· são à.o incnei' to , que ' t~ 1avia sido 

ordenado pelo Gerente ... rmando Mesqu ta , t10 ontos ·es do 

tentado) que ofrer da uele. 

~ otific o erson de P' va , e 3 de r ' l , 

pa, nq_u ri~ão das testemunhas (fl::: o 20 e 21) 1 apresen-

" tou este , no mesmo d .a , pet çÕ.o de fls • 21!- e v . 1 na q1.1al 
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:>rote tou c ontro. a abertur do inque:r to , aler; ndo ~ 
,., , , 

do Banco p r a faze - lo apos a dem ss o do emp~egado e por e t r 
, .. 

o caso u~ eto o. just ça com n . 

A l . de abr l teve n c o o nquer to , con a ass s-

tenc a do •advopado doS d cato dos Bancar os do 

das - c nco te~temunhas - do fls . 26 a 34• 

, 
naus , sendo ouv -

A fls . 35 , requereu o advogado doS n~1cato dos Ba -
H 

c rios a inqu r ç· o de outra testemunhas , t m em empregados do Banco, 

a qua.s depuzer m ll do mesmo mez , em numero de sete , de fln • •• 

flR. 39/43 vêm- se as declar çÕes prestadas por Ger

son Pa v na Delega.c a de Polia a de Hanáus , m cort _d .. o requer da 

pelo Banco; e a fls . 5~ a 55 v , a~ s ,as declaraç ões no n uer to ad-

m n . strat vo . 

fl • 60 - 69 o advogado do S ndicato s a car o .. 
.. 

oferece as razoaR de defesa do a.cus do . 

l s . 72 e v . estão os as entamentos da f olha de 

serviço de Ger on Pa va . 
,., 

E a fle. 74 - 90 v ., le- ~e o relator o do Pre en-

te do nquer to , datado de 2 de ma o . 

A prelim ar de nul ade do nquor to , levant ad pela 

lustrada Procurador a , no se parecer fln . 102 , neo merece colh·-

da , ei que a falh al apontadas como nfraçÕes das In tr1. ções 

bai xad s pelo Conselho Nacional do Trabalho para a fe t1 r d o nque-

rit os admin str lt .vos , não s "' o de n tureza a o inval dar , lta.ndo nele 

fo assegurada a ma ampla defesa. ao acusado. 

ITIS 

Do es t udo m nuc oso dos autos se ver fica q , 0 f ... 

lhas atr bu· da a Gerson de Sonz Pa va , que se 
.. 

ocuram apurar, sa o: 
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lg as ofensas fis· cas praticadas contra o ee
rente rmando Mesquita , na maru~ã do dia 14 de 

março dêste ano ; e 

22 ao ofensas f sicas contra outros colegas e 
, 

etos de ind sciplina e mau desempenho das suas 

f nç Ões 1 anter .ores a essa data o 

Quanto i primeira imnutagio - a portaria de fls . 14 
e 15 a enquadra na alinea do art . 93 do Decreto n~ 54, ce 18 de 

setembro de 1 34, que assim dispÕe:-

. 
"Art . 93 - Cons dera- se falta grave : 

g ) atos lesivos da honra e bÔa fama praticados 
,. 

llQ nerviçç contra qualquer pessoa oú ofensas 

fis cas ru!..§. mesmas condiçÕes , salvo ern cas o de 

le it ma defesa ." 

A caracterização do delito está na pràtica do ato 

12 empregado em servi ç o; 
,. ~ 

Ora , as provas acUMuladas neste nquerito sao un -

formes em que Gerson Pa va , quando desfechou tiros em Armando Mes 

quita , ão estava em serviço, porque: 

11 12 os fatos se passaram antes de e in ciar 

expediente da Agenc a ; 
, 

22 Gerson ja t nh s do desped do do Banco pe-

lo Gerento . 

agressão a Armando Mesquita se den , se undo a port ... 

r a para a abertura do inquer to a fls . 14: 
"••• antes de ser aber to o expedi ente da 'gen-

cia11 • 

Confirmam-na as testemunhas rrnando Madeiro. e n ton o 
, 

Jose Pires 1 respectivamente , com as seguintes declarag Ões : 

"••o no Banco, o qual ainda não t nha aberto 

o expedi ente daauel e dia ••• " (fls o 27); e 

"••• an es da abertura do expediente do Banco". 
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(f l . • 4ld . -
Patentea- . e , ss m, que a ofensa f s ca ao erente 

do Banco , rmando Mesquita , não fo pru icada por Gerson Paiva e 
, 

serv ço , or ue fora do exped ente da e c a . 

1 a nda mesmo que ela ocor e ~e em hora do exped -
N 

ente , ~ seria ~ seryiço , norque ~ portari ~ ~. d z: 
11detorm na efet vr.r a s spons "" o daquele fun

c onar o a contar do refer do d a llt- do flu-

t~ a conclusão do nquer to adm n strat vo que 

hav _.1Q..Q ordenado pelo Sr . Arrumdo Mesqu t 

momentos antes 

E tava ele su penso do serv ço desde pela manhã o momen

tos antes do atentado (art . 9~ do Dec . 54 , de 34 ), e , con aquente-
' H , mente , todos os seus atos poster ores a s spe ao se ver f caram ~-

seryiço . 

o e tava suspenso diz a portar a , mas o acusado es -

t va c ente de que ' tinha sido demit do e n "" o era is empregado 

do Banco (depo ne o a fls . 39 - 3). 

É o que se col e da declaraçÕes do propr o eron e 

ofend do , 1 rmando 11 esqui ta , prestadas na Del egao a de Pol c a e jnn-

tadas ao nquer to pelo ~anco , per cer tidão a fls . 16.19 v .: 

' ... 11 ••• che ou o depoente a c onclu ao de que o 

. func on r o Ger on Paiva cont nuava a desempenhar 

mal as su s funç Ões , deso odocendo s nstruçÕes 

que lhe eram dadas , pelo que o depoente chamou o 

Contador Ruy Solheiro perguntando- lhe q~antos 

anos de scrv ço t nha o referido Gerson , ~ 

manda-l o d ~.ensar de acÔrdo com a leis vigen

tes ." ••• (fl • 18 ). 

• • • o • • • • • • • • • • • • o • o • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • 
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Banco: 

, 

11 • • • que mais tarde , entrando Gerson 

poente o chamou ao seu gabinete e em frases bastante 

-calmas , a ponto de nao serem ouvidas por ma· s nin-

guem , lhe fez sentir quantos aborrec mentes ll~e havi 

am causado as suas continuas faltas , pelo que havia 

resolvido o segu nte :- qu.e G,erson pedisse a sua de

missão QU seria dem tido , ou então escreveria uma car-

ta ao Banco pedindo desculpas de todos os seus atos 

de insubordinação e q1e seria atend do imediatamente ; 

que Gerson virou. as coatas, declarando :- então pode 

demitir-me; que Gerson dirigindo- se para à sua car-

" teira , sentou- se e poz - se a tra~alhar; que passados 

alguns minutos o depoente dir giu- se para a carteira 

de Gerson , dizendo :- gue ill, não pod a trabaJ.hs.r , 
, 

visto que ja havia sido chamado o doutor Madeira pa-

ra tratar do assunto; que Gerson respondeu não conhe-
... 

cer autoridade ao depoente , motivo pelo qual ele nao 

se retirava , pelo que o depoente v rou- se para o co-

brador Americo de Brito Quadros e lhe ordenou ~ 
, 

conv·daàse 2 refer do Gersop ~sair , sob~~ ma -

dar chamar ~ policia ; que , nessa alt ra , Gerson re

t. rou- se do ed ficio do Banco ••• •" (fls . l8 v) . 

E e tambem o que afirmam os depoimentos dos empregados do 

RUY ~OLHEIRO declara n fls . 33 : 
11 que na vespera do delito o gerente rmando • • • • 

Meoquita determiou ao depoente v sRe os anos de ser-

viço que tinha Gerson , para demiti - lo ." 

ANTONIO JOSÉ PETIES conta a fls . 4h v . e 45 : 

" t •ooo que o geren e 
A 

rri tado por es -rmando Mesqu. ta 

tes acontecimentos chamou o contador Rt y Solheiro e 

lhe determ nou que ver f'icas s e os anos de serv ço de 
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, 

Gerson e o desnedinoe incontinenti " o • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

"•••••• que , em e ida , Oerso dir giu- se para a 

sua carte.ra do traball~o , onde ao chegar momentos se

eu dos fÔra advertido elo gerente .rm ndo Mesquita , 
, 

que tendo para al se dir gido pelo 1 do de fora do 

balcão , para que se retirasse do Banco , declarando

lhe ma s o gerente que ele Gerson estava dem tid o e 

.quo não trabalharia ~ D..i Banco ••• D 

" • • • • que o erente Arno.ndo ?Te qu:. ta m s exaltado 

anda chamou o aux 1 ar Amer co Quadros para q1e ~-
, 

.f.m:ª- do Bane o ••• o 
11 

.MOYS:B; DE A REU VIEIRA , fls . 46 v .; ALFREDO R UES , a 

fls . 47 v .- ~.8;. NOEL AUGUSTO PINTO , a fls . 49; 

CLODOAIDO D~ ARAUJO PEREIRA , a fls . 49 v .; e A ffi;RICO 

BRITO QUADROS a fl • 50 v. - co f rmam as dec l arações 

transcr t s , sto ~ ~ que o aerente da enc a , r -

mando Mesquita , af rtnnra a Gerson Paiva , em presen

ça dos fmcionar os do Banco , 11 - ..9.ll§. Q hav a demi

tjdo .11 

,., 
Si , em real dade , nao dem t r o empreg do Gerson , as de-

, ... 
c araçoes a ele feitas pelo gerente da Agencia , e e a a1 . or dade 

... 
para sao competente, f r m ram no se11 esp r to a conv cça.o de que 

nem um laço mais o um ao Banco, estabel ecendo entre ele a re-

la Ões e empregado para empregador . 
, N N ' 

Da nao ter apl1oaçao a especie a nvocada letras do art •• 

93 d Decreto n . 54 , de 1934, que s~ se refere àquele que at da es -
, 

ta pre o ao v nculo obri~ac onal '.e empregado . 

' .rc m, mprocode o nquer to q ante as ofensas f a cas na 
,. 

pessoa de Armando Me qu ta , po s. que o ac1 a o achav - se .na conv c-

ção de nio c-ermas empregado do Banco Ultramar no e o ct:· to rão fÔ-
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ra pratic do em serv go . 

- , ' ~,Janto a e.egunda . m'Qutaçao- . sto e , a falta [::ro.;rcF come-

t ~as antes do d a 14 de março , a por'tar _a de fls .. 14 e 15 e o depoi 

mento do gerente rma.ndo Mesqu ta , que a integra, untado por certi 

dão a fls . 16 - 19 v ., s enunciam: 

a) ofensa f1sioa contra Jaoyntho Henr· ques CorrÔa e 

Edmundo Pacheco; 

b) atos reiterados de ndiso1plina ou de insubordina-
.. 

çao, prejudic ais os interesses do Banco . 

Improcede a nda o :i,n.quer to nessa parte . 

A arres::uio o ontra Jac ;Jntbo Henriq'llea cnrrêa , ntr bu da ao 

acusado , teve lugar no "Café Ultramarino" , f~ra , portanto , õo serviço , 

não caracterizando , assim ato funcional pnn· vel nos termos d· . letr 

~do art . 93 do Dec . n . 54 , de 34 · 

Nio obstante isso , o ~cu~~do sofreu pena disc .plinar de 

a.dmoestE:u~ão - depoimento do peronte Armando Me q 1:ita a fls . 17 v , e 

da 4a . e sa . testemunhas a fls . 33 e 34 · 

A a re são contra Edmundo Pacheco , o proprio Armando Mes -
, 

qu ta a ela e refere em ermos vagos , sem o.prox mar ú epoca , e d -

zendo mesmo que dela não teve cienc:1.a oficial (fls . 17 v ); e as tes 

temunhas , que ao fato aludem , a 2a . a fls . 27 v ., e a 3a . a fls . 28 v ., 

apenas dele sabem por oitiva - não e i8t ndo , portanto , q alquer pro

va de que es a agressão se tenha real zadoo 

..., 
Tambem a. ind: se plina ou insubord naçao atr bu da ao acu-

ado não se caracteriza por fatos concretoso 

No seu depoimento o p;erente Armando Mesquita d z , apenas , 

que :- " ha cerca de ano e meio , começou o depoente a receber repeti 

das queixas do Contador contra Gerson , que nunca conclu a os l"er·vi 

ços a seu cargo dentro do prazo q e era exigido" - (fls o 16 )o 
, 

]~as , por tais pratig-as ja fo o uotsado disc plinarmentc pu-
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n do , conforme declara o gerente , prosegu.ndo no seu depoimento :-

11 que 1 tornanà o- s e repet das as indisc ipl nas de Gerson e dentro do 

regulamento do Banco , ba xou o depoente em vinte o um de maio de mil 

novecentos ·e trinta e oito , a ordem de serv go numero quarenta e c n

co :- "comunico aos func on r_ os de sa rencia que , por indiscipl na , 
, 
e suspenso por tres d as, sem pre;"uizo dos serviços e com perda. de 

vencimentos , o Sr . Gerson d Souza Pai v a • 11 

Depois disso , vem a falta atribuida ao acusado , por se ha-

ver retirado do Banco , no d a 13 de março , antes de encerr do o expe

diente (fls . 18 ). Desta , as:.ume toda a responsab lidade o Chefe da 
, 

Carteira Cambial do Banco - Antonio Jose Pires - no son depoimento a 

fls .. 411- v . 1 deolarnndo ter dado por ssão a Gera on para retirar- se do 

serviço , porq1 o o trabalho dêste estava term nado e o expediente nã o 

fÔra prorrogado . 

na. ' a interfereno a dêsse funcionaria junto ao _, erente 

Armando ~Iesquita para que não despedisse o acusado , de vez que a culpa 
,.. 

da sua retirada do serviço cabia ~ ele Chefe da C rteira cambial , que 

lh ' a .utorizar (fls . ~.4 v) , no que é confirmado pelas danais teste

munhas (fls . L~6 , 48 , 48 v . e 51) • 

Não e veri f i ca , port anto , espec e arguida da letra Q do 

art . 93 do Dec . 54 , de 34 . Isto pos to: 

"' RESOLVE a Primeira Camara do C onse~ho Na.c1.onal do Trabalho , 

por unanim1dade , julrr r mprocedente o inquerito mandado instaurar 
, 

cantr Gerson de Souza Paiva pelo Ba.nco Ultramarino 1 1 ~encia de Manaus 1 

e determ nar seja ele reinte~rado nas suas fun~Ões , na forma da Le • 

R o de Jane 

Fui presente ... 

..fres idente 

;:? Rel ator 

~- Proa . Gera l 
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MINISTrê:RIO 00 TR ABALHO, INDÚSTRIA E COMI:RCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

/ RIO OE .JANEIRO, 0, F. 

4-J. 3 ~JJ1~ 9 18.110/39 

Sr. 
Di etor do c aoion l tr r no .Ag noia de 

Transmito-vos, de ordem do Sr. Presidente, 

cópia, devidamente autenticada, do acórdão proferido pela 

________ Câmara do Conselho Nacional do Trabalho, em sessão 
Prlm 1'& 
de , no processo referente ao 

18 d S t mbro P• s 
inquérito administrativo instaurado por essa Emprêsa, con-

Atenciosas saudações. 

ecretaria. 



MINIS TltRIO DO TRABAL HO, INDúSTRIA E C OMltR C IO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

F.D.C. • RIO CE .JANEIR0 1 C , I", 

.. 
,1-:t 3 s 0/:1'j'/8.ll0/39 

Sr. G o d 

u•o C 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

presente o inquérito administrativo contra v6s instaurado 

resolveu, em 

sessão de ·julgar 

o dito inquérito, 

, pelas razões constantes do acórdão 

Atenciosas saudações. 

T IA 





or embargos ao acordam de fls. 
' 

nesta ou em llB lhor :t'6rma, diz o 

BANCO NACIONAL ULTR INO, cano em-

bargante, contra GERSON 

V. a 

UZA P I-

N 

12- P. que tendo o respeitavel ccordao embargado decidido quea 

" a tentativa de assassina to praticada por üer-

son de ouza aiva contra o üerente Armando 

esqui ta, dentro do g binete da gerencie do Ban-

co Nacional ultramarino, em 

em serviço " 

, .. 
anaos, nao o foi 

se afastou da verdadeira interpretação da lei, e das pro-

vas constantes do imueri to administrativo. 

Por ias o que , 

22-P. que quando o art.93 do ereto n. 54 , de 12 de setembro 

de 1934, alinea_g, fala em ofensas physicas contra qual

quer pessoa praticadas em serviço, não distingue si quem 

está no serviço 6 o agressor ou o agredido. O que a ju.. 

risprudencia trabalhista tem assentado é que as empresás 

não podem ter ação contra os seus empregados f6ra do ser

viço, isto ~, alem do recinto em que tê'm suas instalações. 

3R P. - que a vingar a doutrina do cordão, um empregado licen

ciado, ou em férias, ou suspenso, poder' entrar em um es

tabelecimento bancario ,ou outro, e assassinar o chefe, ou 

outro empregado em serviço, sem cometer falta grave capaz 

de autorizar 'B despedida . 

4g P. que a essa conclusão aberrante chega a decisão embargada, 

afirmando que: 



>Ir . 

' 
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"quando üerson Paiva desfechou tiros em Arman

do esquita não estava em servigo, porque, 

lR- os fatos se passaram antes de se ini

ciar o expediente da genci ; 

2R- Gerson já tinha sido despedido do Ban-

co pelo Gerente . 

5~ P.- que os factos acima aludidos não se passaram de tal f6r

ma, por'm de modo contrario ao alegado no Acordâo , como é 

tacil observar da inteligencia simples e adequada ás pala

vras da portaria inicia 1 do inqueri to, e ás afirmativas das 

testemunhas. 

~uand o a portaria diz que o atentado ocorreu antes 

de ser aber to o expediente da gencia , , logo se percebe que 

o Banco ainda não havia aberto as portas ao expediente para 

o publico; ninguem ignora que os Bancos começam os seus tra

balhos antes do momento em que as portas são franqueádas 

ao publico. m náos esta abertura se dá ás 9 horas e 

meia (9 l/2), estando já todos os funcionarias nos seus 

legares, em serviço. O crime foi praticado antes desse mo

mento, estando ainda fechadas as portas ao acesso do publi

co, Todas as t e stemunhas deste processo são uniformes qua~ 

to a essa informação. V 
primeira testemunha, • Armando deira , advogado 

do Banco , diz que, chamado pelo telefone , pelo Sr . mando 

esquita, compareceu~ genciana manhã do dia 14 de arço, 

pelas 8 horas e meia, m is ou menos, tendo encontrado no 

gabinete da gerencie o • 1esquita,e seus auxiliares Joa-

quim Americo Pacheco e duardo Ma ttos; e informa quea -•no 

momento se estabeleceu grande confusão no Banco, o qual 

ainda não tinha aberto o expediente da que la dia" - (autos 

do inqueri to, a f la. ) • 
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A segunda testemunha, Joaquim Americo Pacheco, declara, 
.. 

'Que pouco antes das 9 horas da manha do dia 14 

de março findo, estava o d6poente em sua carteira 

de trabalho, que fica dentro do gabinete do geren

te, quando ouviu diversos tiros; e levantando a 

cabeça, deparou com Gerson iva com uma pistola 

• na ma o, detonando-a pelas costas do gerente Arman-

do Mesquita. 

terceira testemunha, Eduardo attos' 

1•Que no dia 14 de março recen-findo, por volta das 

8 horas e 45 minutos, mais ou menos, da manhã des-

• se dia etc. ouviu duas detonaçoes e levantando a 

cabeça verificou que <.lerson se havia introduzido 

no gabinete da gerencia sem ser percebido, deste

rindo dois disparos pelas costas do gerente Armando 

Mesquita . 

quarta testemunha, contador Ruy 'olheiros 

•• ue no di 14 do mez de março p . passado, o depoen

te por cerca de 9 horas, mais ou menos, chegan o 

ao Banco,foi chamado ao gabinete do gerente man

do Mesquita , para confirmar perante o Dr. rmando 

Madeira, advogado do Banco, e do rr. Jos~ de n

tanna Barros, funccionario do inisterio do 'l'raba

rno, que o r. Gerson de ouza ~aiva se insubordi

~ra contra o depoente, etc •••• 

ue na ocasião de estar o depoente cumprindo as or-

dens do Gerente , ouviu uns estalos, julgando serem 

pneumaticos de automoveis na rua , etc. 

quinta testemunhas 

"Que ~á se achava o depoente trabalhando depois 

das 9 horas quando ouviu estampidos em numero de 
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tres, julgando ser na rua. 

O proprio Sr. Gerson de Souza aiva, no inquerito policial,a fls. 

do inquerito administrativo , affirmous 

'" ue no dia 14 de março, ás 8 horas e 20 minutos, o de

poente entrou no ~nco Ultramarino para trabalhar,quan-

do foi chamado pelo :lr. 

••Querespondeu para o Sr. 

mando esquita, etc •••• 

aqui ta que não fazia a car-

ta , nem pedi a demissão; que e lle esq ui ta o de mi tis se , 

tendo em seguida se retirado para a sua carteira; 

••Que, debaixo dessa pressão, o depoente pe sou em dar 

um tiro no ouvido e ao mesmo tempo pensava em matar 

a rmando Mesquita ••• 

Testemunhas da defesa do ~mbargadoa 

Primeira - tonio José Piress 

egWlda -

ttQue, no dia 14 de março recen-findo, por volta das 9 

horas mais ou menos, antes da abertura do expediente 

do Banco,estava o depoente em sua carteira, que fica 

de costas para a gerencie, quando ouviu uns estampi

dos, julgando ser escapos de automovel. 

ysés de Abreu Vieira, 

"que, no dia 14 de março recen-findo, por volta das 

horas mais ou menos, ouviu uns disparos, julgando tra

tar-se de motores de automoveis, verificando depois 

se rem ti r os. 

Terceira .. Alfredo ar<1uea1 

11 ue o depoente esta va em sua car teira de serviço ~s 

8 horas e meia, da manhã, mais ou menos , do dia Já 

de março , quanõo ouviu uns estampi dos , e virando-se 

para o local, viu Gerson de ouza tJaiva cahindo en

sanguentado no gabinete da gerencia . 



-s .. lJ# 
Quarta - anoe l de ouza Pinto' 

"Que o depoente chegou ao anco, no dia 14 de março 

proximo passado, âs 8 horas e meia, da manhã, indo atá 

sua carteira de trabalhe, sem notar nenhuma alteração 

no serviço. 

Finalizando, disse 

••Que , em seguida Gerson se retirou, regressando mais 

t a rde para praticar o delito aludido, do qual est~ sen

do acusado. 

uinta - Clodoa ldo de raujo Pereira' 

"Que no dia 14 de março re cen-findo, o depoente entrou 

no Banco ás 8 horas da manhã, encontrando Gerson ~aiva 

lendo um jornal, que momentos depois ouviu soar a cam

painha da gerencie, sendo atendida pelo criado, que 

voltando disse a Gerson que o Gerente chamava-o; 

ttQue Gerson esteve na gerencia conversando com o geren

te pelo espaço de uns tres minutos mais ou menos; 

11Que, voltando Gerson da üerencia tomou o seu paletot 

e foi para a sua mesa de trabalho; 

"que pode ga ranti r, por ter visto, ter sido <Jerson de 

ouza Paiva o autor da agressão, isto é, das ofensas 

:t'isicas praticadas contra o gerente rmando esqui ta, 

por uma pistola FN, calibre 32, na ocasião em que o ge

rente rmando Mesquita estava na sua carteira de tr ba

lho, conferenciando com o Dr. Armando Madeira , advogado 

do Banco. 

Sexta - testemunha da de:t'esa, Americo Britto uadrosc 

''que no dia 14 de março, por volta das 9 horas mais ou 

menos, estava em sua carteira de trabalho, quando ouviu 

uns estampidoa, julgando serem na rua; 
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" ue, virando-se para a gerencia, deparou com l:ierson de 

ouza Pa i va empunhando uma arma, a qual detonou em seu 

proprio ouvido; 

"Que a:t' f irma de ciencia propria ter sido lierson de ou.

za Paiva o autor das ofensas :t'isicas praticadas na pes

soa do gerente Armando esquita, quando este se achava 

na sua banca de trabalho, conferencian9o com o nr. r-

mando deira, advogado do Banco, e bem assim terem di-

tas o:t'ensas fisicas sido praticadas na pessoa do gere~ 

te Armando l esquita, pelas costas . 

Setima testemunha - Jos~ Balbi a 

"Que o depoente se achava em sua banca de trabalho, no 

dia 14 de março, pelas 9 horas mais ou menos, quando ou.

viu uma detonação, julgando ser na rua, e a cto continuo 

outras detonaçÕes , verificando o depoente taes detona-

"" çoes serem de:tlagaadas dentro do anco; 

11Qu virando- se o depoente para o lado da gerencie , de

parou com Gerson baleado na cabeça, e luctando para das 

engasgar a fuauser com que estava armado. 

O embargado, r . Gerson de tiouza aiva, no inquerito administrati-

vo , a :t'ls . confessas 

ttQue o depoente afirma ter sido o autor das ofens as fisi-

cas praticadas na pessoa do gerente mando ruesquita , 

com arma de fogo , no dia 14 de roorç o proximo passado , 

v/ pelas 9 horas mais ou menos . 

-Todas essas testemunhas sao unanimes em informar que o tra-

balho interno do Banco estava em pleno funcionamento, quando ocor-

reu o crime . 

vão anexos 6 documentos confirmando o facto; são certidÕes 

extrahidas do processo cri mina 1 instaurado contra Gerson .tJaiva . V 
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Delas constam depoimentos como estes que se seguem, 

LE4o ACIFICO ~GUI, empregado do Banco, disae,en

tre outras circunstancias: 

" 

( 

ue, cerca de 9 horas e 15 minutos o depoente se en-

centrava em sua banca de trabalho, no Banco Ultrama

rino, escrevendo, quando ouviu dois estampidos segui

dos, no gabinete do gerente daquele estabelecimento; 

"Que diante dos estampidos, os empregados do Banco uJ

tramarino que ali se encontravam, se movimentaram 

correndo para o gabinete do gerente rrnando esquita; 

ue o depoente ao entrar no gabinete procurou acalmar 

Gerson, porém este lhe apontou a pistola, de maneira 

que o depoente se viu na contingencia de atracar-se 

com ele, Gerson, procurando evitar consequencias peio

res, o que não foi possi ve 1; 

"Que Gerson, atracado com o dppoente, poude virar a 

pistola no proprio ouvido esquerdo, disparando, em 

seguida jogando em direção de llesquita e pronuncian

do a palavra - iiserave 1 -; 

"Que Gerson, depois de ter pronunciaçlo a palavra -Mi-

erave l ~; cahi u ao solo banhado em sangue e depois 

de alguns minutos levantou-se e disse as palavras se

guintes; referindo-se a Armando esqui ta> "este pa

tife não morreu" cahindo novamente; 

tt ue, Gerson jogou a pistola no salão da gerencie, 

erma com que atirou em rmando esquita e tentou sui

cidt r-se, arma esta que foi levantada daquelle salão 

por um agente policia 1 que ora sabe chamar-se lfre

do Le 1. 

V i anexa a certidão do auto de apreensão da pistola, comprovan-

do a declaração acima . 
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v i ainda a promoção do orgão do Ministerio Publico,Dr. Leon

cio Salignac de o0 uza, em que aprecia o atentado sob o ponto 

\ ( de vista de .àireito. 

- ~ que a suspensão do gmbargado,a que se refere o cordão re-

... . 

corrido, não chegou a ser efetivada no dia l4: de março,como 

se poderá observar dos depoitrentos que ficam citados, e cujas 

declaraçÕes unanimes e inequivocas, a começar pelos depoimen-

tos do advogado Dr. rmando deira, não deixam nenhuma du-

vida nesse particular. O advogado havia opinado no senti

do de ser aberto inqueri to administrativo, no Banco, para 
... 

apurar o desacato denunciado pelo Gerente; essa orientaçao 

foi tambem adoptada pelo funcionaria do Ministerio do tra

balho, que então esteve presente, Sr. 6os~ de antanna Bar

ros, em serviço de fiscalização. 

O dito 
. .. .. 

cardao poe em destaque a circunstancia de 
... ~ 

que Gerson ~aiva, em realidade nao fora demitido, mas admit9 

que, no espirito do mesmo, se havia estabelecido a convicção 

de que; -

tt-nem um laço mais o unia ao Banco, estabelecendo 
.. 

entre eles as relaçoes de empregado para emprega-

dor$ - dahi, não ter aplicação á especie a invo

cada letra_g do art. 93 do Decr. n.54, de 1934, 

que s6 se refere a aquele que ainda está preso 

ao vinculo obrigacional de empregado" • 

Mas, com a devida v~nia, 

70 P. -que tal convicção não ~ admissivel que se houvesse firmado 

no espirito de Gerson Paiva, empregado que j~ contava mais 

de 2 anos de serviços a·o Banco; não ha actualmente nenhum 

banc~rio que ignore a garantia de estabilidade depois deaee 

lapso de tempo, tantomais que, no caso vertente, o chefe de 
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carteira ntonio José Pires, conforme relata em seu de

poimento, desde logo advertiu a l:ierson k'ai va que r e cor-

resse ao Ministerio do Trabalho. 'is as sua s palavrasa 

"'Que, o depoente vendo agravarem-se os aconteci

mentos, dirigiu-se a Gerson Paiva pedindo que se 
I 

retirasse, e aconselhando-o a procurar a Inspeto-

ria Regional do Ministerio do ~abalho, onde po

deria defender os seus direitos que lhe pareciam 

justos, certo de que o &)ndicato dos Bancarias 

de Manáos, por sua vez, não o desampararia; 

"Que, Gerson atendendo a essas palavras do depo

ente, retirou-se do Banco; 

uQue, com a ausencia de Gerson ,o <lerente Armando 

Mesquita voltou ao seu logar no gabinete da geren

cie, sabendo o depoente que ali o gerente Armando 

Mesquita telefonou ao Dr . rmando adeira, que 6 

o advogado do .J:::!anco, chamando-o com urgencia. 

Ainda com o devido raspei to, 

8g. - P ... que si a aludida convicção de quebra dos laços obriga

cionais não é admis si ve 1 quanto ao empregado, mui to menos 

o ser~ ao espiri to do julgador, para servir de ponto de 

apoio a uma decisão no sentido de denegar a pertinencia 

do dispositivo legal, isto á, o art. 83, letra...&:.s. do De-

.. · ereto n. 54, de 12 de setembro de l934. 
At 

No inquerito administrativo se encontra a certid o da 

folha de serviços de Gerson de 

que j6 adquirira estabilidade • 

ouza .Paiva, demonstrando 
.. 
ao poderia ser demitti-

do sem o cumprimento das formalidades legaes, como não o 

foi, antes de ficar apurada a tentativa de assassinato 

que praticou contra o seu superior hierarchico dentro do 

Banco, estando o estabelecimento em pleno funcionamento, 
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todos os empregados nos seus postos de' trabalhoa faltava 

apenas abrir as portas do expediente para o publico ,o que 

se faz sempre ás 9 horas e meia. 

~em a suspensão chegou a ser efetivada no dia 14 de Mar

ço, porque exatamente na ocasião em que se cogita v a de pro

videncias processuais, como j& está dito, e repetido, Ger

son Paiva penetrou no g~binete da gerencie, pela porta do 

fundo, e de surpreza alvejou a sua vi ti ma. V 
O venerando Acordão considerou, como fundamento de de

cidir, o seguinte& 

''Impr ocede o inqueri to quanto ás ofensas phy

sicas na pessoa de Armando Mesquita , pois que .. .. 
o acusado achava-se na convicçao de nao ser 

mais empregado no Banco Ultramarino, e o fa

to não :rera praticado em serviço". 

Não se trata somente de ofensas fisicas, porem de cri

me de homicidio frustrado por motivo independente da vonta

de do agente. 

Aquela convicção, sendo impossivel, não pode justifi

car o crime e determinar a irresponsabi lidada do criminoso. 

Mesmo que fosse uma convicção fundada, seria por si 
.. 

mesma um estado interior de animo, uma situaçao de ordem 

psiquica de prova muito dificil, e que nunca foi admitida 

pela lei, n m pela ciencia, conx> dirimente de atentados con-

tra a vida humana. perante o julgador, no dominio da le-

gislação e da jurisprudencia trabalhista, tal doutrina não 

pode reeeber confirmação. 

Em face dos fatos concretos~ comprovados no bojo do 

inqueri to, o .Juiz encontra os mais irrefutaveis elermntos 

para proferir uma sentença estribada na verdade; basta a 

certeza de que (:lerson ai va não estava em. ferias, nem licen-
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ciaào, nem suspenso, nem demitido, para não ser possivel 

considera1-o f6ra do serviço, quando praticou o crime,pa

ra consumar a sua deliberação sinistra de matar o r. Ar

mando Mesquita. 

Sahiu do Banco, onde estava em serviço na manhã do 

dia 14 de março, e dentro de meia hora voltou ao estabe

lecimento, armado de pistola automatica, que foi delibera

damente buscar, e assim atacou o Gerente, estando este no 

seu posto de trabalho. 

'm senti do contrario â doutx·ina do · cordão ora em

bargado, basta citar o Acordão de 6 de fevereiro de l939, 

da gregia Segunda Camara do Gonselhó Nacional do Trabalho, 

publicado na Revista do Tr abalho, numero de maio deste ano, 

pagina l6. Trata-se de agressão ocorrida no pateo inter-

no da usina da Companhia de 'nergia · ' letrica do Rio liranie 

do 'ul, em .Porto Alegre, praticÇJda p or um empregado contra 

o seu superior hierarchico. decisão foi a seguinte 1 

'" tendendo a que a discip lina constitue a be-

- -se de toda a organizaçao, a agressao ao seu 

superior hierarchico por parte do empregado, 

constitue falta grave punivel com a de missão. 

J:.tinalmente, 

go - P. -que o respeitavel Acordão embargado, em vez de adotar a 

orientação que se acolhe na letra e no espirito das leis 

sociais, procurando estas manter o principio da autorida

àe e da disciplina,(decisão acima apontada) , seguia cami-
• nho oposto, fomentando a insubordinaçao e a anarquia, com 

o buscar uma justificativa para o crin:s de Gerson .Paiva, 

que, nos seus depoirrentos, com um luxo de minucias, frisa 

a declaração que teve a intenção de se suicidar e de matar 
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.. 
o ~'r.. rmando esqui ta • Vide suas confia soes no inqueri-

to policial, por certidão no inqueri to administrativo , al

gumas incisivas como estas 

tto depoente pensou em dar um tiro no ouvido 

e ao mesmo tempo pensava em matar a Armando 

esqui ta, pessoa que lhe havia desmoralisa

do perante os seus colegas e o publico". 

lOG-P.-que, em face das leis trabalhistas, a justificativa do cri

me praticado por Gerson ~aiva não~ permitida, visto que o 

atentado comprovado no inquerito administrativo, na poli

cia e no sumario de culpa perante a autoridade judiciaria, 

praticado contra o Gerente do Bane o .Na ciona 1 Ultramarino, 

em anáos, foi a causa unica determinante da demissão do 

mesmo Gerson de • ouza ~aiva, e referidas leis nao descem 

a estabelecer dirimentes para ofensas fisicas ,a • nao ser 

quando em legitima defesa propria , ou de outrem, como se 

acha e«pres~o no ~ecreto n. 54, de 12 de setembro de 1934, 

art. 93 , letra~_cujo dispositivo o 'mbargante de novo in-
.. 

voce, pedindo sua aplicaçao. j 

Nestas condições, 

llAP.- que os presentes embargos devem ser recebidos, afinal jul

gados provados, ordenando-se a reforma da decisão embarga

da, afim de ser ~lgado procedente o inquerito em apreço, e 

mantida a demissão de Gerson de Souza eiva do quadro de 

funcionarios do Banco ciona 1 ltramarino. 
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11.0 TABE.UÀO OE NOTAS 

Fernando de Azevedo Mllanez 
EJt-Carlorio Noemio da Silveira 

RUA BUENOS AIRES N. 47 

TELEFONE 23-2633 

CERTIFICO que revendo o livro n, 73 
I 

~o 

::?ede • àJro 73 Ç7l.. 23 

er ftdão 
, n' le a fls. 23 consta o instrumento seguinte : 

PROCURAÇÃO bo.atimte que faz 

Bano o aoional lJl tramar1no 

SAIBAM os que este Publico Instrum nto de procuração ba tant.e virem que, no ano do nascimento de Nosso enhor J u 

Cbri to, de mil novecentos trinta e UDle • • • • • e e e , aos • • • • • • • • tr1n ta e UJJ• • • • • • ~as do 

mês de a • • • • • • • • • • .Julho • • • • • • • • • uesta cidade do Rio de Janeiro, Capital da Republica dos Estados nidos do 

Bra il, P rante mim, Tabelião, compareceu CODIO outorgante 1 em cartorio, O Banco acio
nal. Ultramarino, com aede em i'ortugal, por sua Filial nesta capital, a rua 
d itanda, 120, e reapeotivoesub•gerentea Joe• Kartins Stmoes Ba7ao e 
Kar1o Kendea d

1
0liveir•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••• 

r nhecid como o proprio pelas duas testemunhas abaixo a88inada , e estas de 

me que por este Publico Instrumento, nom ava e consti tuia seu < 
~ mim Tabelião, do que dou f6; e poranto elas di88e 

@5 bastante procurador ea oa advogado a Dra. Gaat ' o Oarlo evea e Leopoldo '• 4a 
~ Ounha Kello, oom escr1~~r~o r espeot1vmmente rua eneral Oamara , 24, e 
~ rua doa .Our1vea, .... ;2.. - 1 andar, nesta capital., 1n solidum ou cada um de 
~per a1, para o toro em geral, em qual.quer Juizo, 1nstanc1a, acç ~o ou exe
~ o:uç áo ou p.rooeaso de , fal1eno1a, req\lerel'· Cal1.enciaa, votar, deliberar e 

0 
transigir em a ssembleas d~cr~orea, recorrer, substabelecer, ratificando 

2 os 1mpressos••••••••••••••••••••••••••••••••••··~··••••••••••••••••••••••• 
~ ..•....•........ 
~ 
o 



.. " . .. , . .. ~ 4 ' "' t . .. . ' .. . ... .. 

l 
concede todos os poderes em direito permitidos para que, em nome-d I Outorgante , como se present ~ e t • posso. em Juizo ou 
o/11< qele rp<IJll(r~r,.n.Jeia,r, . d~f~t,PQr t<v;la • o, .seu • .di.reitg ~ e Juatiça em qu&isqu~ causas ou d mandt\8, cíveis ou rimes, movidas ou 

por mover, em que ele Outorgante , fôr Autor ou Réo , em um ou outro fôrotfazend eiflat', Ofer ctlr" a 1l lt, "!Hielo , •eJtcbc;iõds, 
embargos, suspeições e outros quaisquer artigos; contraditar, produzir, inqu rir, rcinqucrir e contestnr tcstemunhns; dar de susp ito a 
quem lho fôr; compromisso.r-se ou jurar decisoria, suplctoriamente por ele , Outorgante ; fazer prestar tais compromissos e dar tais ju
ramentos a quem convier; assistir aos t-ermos de inventarios e partilhas, com as citações para eles; assinll.r autos, r quel'im ntos, prote -
tos, contra-protestos e termos, aind!\ os de onfisslio, negação, louvação de 'st encia; apelar, agravltl' ou mbargar qualquer s ntença 
ou d spacho e seguir esses recursos a tó maior alçada; faz r ext rafr sent,enças, r querer a execução deu\s sequ tros; a istir a quaisquer 
:itos judiciarios, para os quais lhe concede poderes ilimitados, pedir precatarias; tornar posse, vir com embnrgos de ter eiro senhor 
e possuidor; juntar documentos e torna-los a r cebcr; variar de açõ o int ntar outras de nov , pod ndo substabel cer m um ou 

rt .. . . 

Selos . . 

RC/ • 

................... .. (,$ .()O.Q ... . 

.. ........ ........... 2$ .~00 .. .. 
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'GARCILASO DO LAGO SILVA, Escrevente Juramenta o em 

exercicio de Escrivão do Jury, "Habeas-Corpus" e 

ExecuçÕes Criminais da Comarca de Mané os , capital . 

do Estado do Amazonas, etc. 

C E R T I F I C O e 

requerimento verbal do advogado Do tor Arma-ndo Ma-

deira que, revendo os autos do pr cesso crime ca-

pitulado no artigo 294 § 1~ combinado com os arti

gos 13 e 63 da Consolidação das Leis Penais,em que 
, , 
e autora a Justiça Publica e reo Gerson de Souza 

Paiva, ás folhas oito, encontrei a peça do teôr se 

guinte: AUTO DE APREE SÃO, NA FORMA ABAIXO: - Aos 

quatorze dias do mez de Março do ano de mil nove-
, 

centos trinta e nove, em Mansos e na Delegacia Au-

xiliar OT'Ide se encontJ>eva o Comissario João Mar-

-tina de Souza, comigo Escrivao abaixo nomeado, as 

testemunhas que este assinam, na forma da Lei,com-

pereceu Alfredo Leal, agente da Delegacia de Segu

rança Politica e Social, nas mãos do qual foi apr~ 

endido a pistola F. • sob o numero trezentos vin-

te e sete mil seiscentos oitenta e dois, aJ>ma esta 

com que Gerson de Souza Peiva alvejára a AT'mando 

Mesquita e tentou suicidar-se, e apanhada pelo di-

to agente no soalho do gabinete de gerencie do Ban 

co Nacional Ultramarino onde oc rrera o fáto. ada 

mais havendo, mandou a autoridade encerrar o pre-

sente auto que, lido e achado conforme,assina com 

Alfredo Leal, testemunhas, comigo Oswaldo Dias So

bral, Esc :ri vão que o subscrevo. (a a) João rlrartins 

de Souza, Alfredo Leal, Oswaldo Dias Sobral. Era o 

que se continha em dita peça que pera aqui bem e 

fielmente transcrevi dos proprios autos e que me 



me reporto em meu poder e cart rio, nesta cidade 
, 

de Mansos , em vinte e 

e n ve . 

ovembro de mil nove 

·~~~~ 



GARCILASO D LAGO SILVA, EscT'evente Juramentado em 

exercicio de Escr1vao do Jury, "Habeas-Corpus 11 e 

E:x:ecuçoes Criminais da Comarca de Mené.os , capital 

do Estado do Amazonas, etc. 

C E R T I F I C O e 

requerimento verbal do advogado Doutor Armando Ma-

deire que, reve~do os autos do processo crime ce-

pitulado no artigo 294 §Li combinado com os arti

gos 13 e 63 de ConRalideção das Leis Penais,em que 

é autora a Justiça Publica e réo Gerson de Souza 
, 

Paiva, as folhas nove e verso, encontrei e peça do 

teôr seguinte: AUTO DE DECJ1ARAÇÕES QUE FAZ LEÃO PA 

CIFICO EZAGUÍ: - Aos quatorze dias de mez de Março 

do ano de mil novecentos trinta e nove, em Mené.os, 

no Amazonas e na Delegacia Auxiliar de Policie,on

de se e centrava o senhor Comisserio João Martins 

de Souza, comigo Escrivão abaixo assinado,compare

ceu Leão Pacifico Ezaguí, amazonense, com vinte e 

um anos de idade, solteiro, bancaria, resi~ente 
, 
8 

rue Lauro Cavalcanti, numero sessenta e um, o qual 

sendo inquerido, declarou: - QUE, cerca de nove ho 

res ~ quinze minutos o depoente encontrava-se 

sue banca de trabalho, no Banco Ultramarino, escr! 

vendo quando ouviu dois · estempidos em seguidos no 

gabinete do gerente daquele estabelecimento;QUE,d~ 

ente dos estampidos todos as empre gados do Banco 

Ultramarino que alÍ se encontravem,movimentaram-se 

correndo para o gabinete do geT'ente Armando Mesqui 

ta; QUE , alÍ chegando, o depoe te que ia na frente 

de todos que correrem viu Gerson de Souza Peive,e~ 

pregado naquele estabelecimento ha cinco anos, com 

uma pistola meuser em punho, arme que já tinha dis 



I disparado com dois tiros em Mesqwta, tendo atin i 

do os proj t!s no referido gerente, que se!u peti-

nendo, escapando assim de outros ttros que Gerson 

disparou, errando; UE, o depoente ao entrar no g! 

binete procurou acalmar Gerson, porem este lhe a-

pontou e pistola de maneira que o depoente se viu 

na eminencie de atracar-se cnm ele Gerson, pr cu -

-rendo as 1m evitar co~seaue cies peiores,o ue nao 

foi possivel; ~UE,Gerson atracado co o depoe te 

poude virar a pistola no proprio ouvido esquerdo, 

disparando, em seguida jogando em direção de Mes-

quite e pr nu ciendo a palavra: "miseravel"; QUE, 

Gerson depois de teT pr nu ciado e pelavTa misera

vel, ca!u ao sÓlo banhado em sangue e depois de al 

guns minutos levantou-se e dia e as palavras se

guintes , referindo-se a Armando esqu ta: "e te P! 

tife não morreu 11
, caindo novamente; QUE , Gerson j~ 

gou a pistola no salão da gerencie, arme com que 

atirou em A ando rtesquita e tentou suicider-se,a! 

ma esta que foi levantada aquele salão por um a-

gente policial, q e ora sabe chamar-se Alfredo Le-

al; UE, o depoente ignora o motivo que deu logar 

a Gerson tomar e atitude de atirar no Gere te Ar-

mando Mesq i te e tentar em seguida suicidar-se, pal.s 

nada ocorreu de gravidade naquele estabelecimento 

que o depoente tivesse ciencia capaz de Gerson de 

Souza Paiva proceder daquela maneira, quere do ma-

ter a Armando Wesquita; QUE , na realidade, o depo-

ente soube que Gerson, hontem, havia se retirado 

-do Banco antes da hora, razeo porque o ge ente Ar-

mando Mesquita lhe havia ameaçado de demissão; UE, 

hoje, 
, 

oito e meia horas, chegando Gerson no Ban as 

co Ultramarino teve de falar com o ~e ente Armando 



Armando Mesquita, este na qualidade ce gerente di~ 

se a Gerson que ia dimitil-o em virturle da falta 

cometida honteM; ,UE , Gerson ouvindo essa delibere 

ção do eerente, retirou-se, voltando depois armado 

de uma pistola , entrando novamente na gerencie da-

quele estabelecimento alvejou Armando l ~ esquita,di! 

parando a pistola por cerca de quatro vezes, tendo 

somente atingido duas belas; UE, o depoente sabe 

que o é,erente Armando Mesquita não dimi tia a Gerson 

Paiva, apenes ia susp ndel-o por trinta djas , pera 

isRo já estava se do lavrado o termo de suspensão; 

QUE , õiante dos estampidos de arma de fÔgo,no Ban

co Ultramarj.no, o pessÔal da rua proxjmo aquele e!!_ 

tahelecimento, alarmou-se, de forma que coM ereceu 

a Policia ao local, Doutor Chefe de P licia, comia 

sario, me icos legistas e outras autorjdad s que 

providenciaram no transporte de Armando r. esqui ta f! 

re a Beneficente Portugueza e o de Gerson para a 

Santa Casa de Misericordia , todos na essistencia P';!. 

blica. Nada mais disse. Em seguida mandou a autori 

dede encerrar o presente auto que, lido e achado 

conforme, assina a autoridade, declarante, comigo 

Oswaldo Dias Sobral, Escrivao abaixo nom edo. (aa) 

João He1"tins de Souza, Leão Pacifico Ezaguí, swal

do Dias Sobral. Era o oue se continha em a dita p~ 

ça que para aqui bem e fielmente trens revi os pr_ 

prios autos a que me reporto em meu po er e cartoP 
, 

rio, nesta cidade de Mansos, capital do Estado do 
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GARCILASO DO LAG SILVA, Esc1,eve te Juramentado em 

exercicio de Escr1vao do Jury, " Habeas-Corpus " e 

ExecuçÕes Criminais da Comarca de 
, 

Mana os, capital 

do Estado do Amazonas, etc. 

CERTIFICO a 

requerimento verbal do advogado Doutor Armando Ma-

deira que, revenoo os autos do processo crime ca-

pitulado no arti o 294 li combinado com os arti-

gos 13 e 63 da Consolidação das Leis Penais,em que 

é autôra a Justiça Publica e réo Gerson de Souza 
, 

Paiva, as folhas dez e verso, encontrei a peça do 

teôr seguinte: AUTO DE DECLARAÇÕES QUE FAZ ARf,A DO 

MADEIRA: - Aos quatorze dias do mez de Harço do a-

no de mil nov centos tr1nta enove, em 
, 

anaos, no A 

mazonas e na Delegacia Auxjliar de P licia, onde~ 

encontrava o conú.sserio João .artins de S uza, co 

migo Esc1,ivão abaixo assinado, compareceu Armando 

adeira, piauíense, c m cincoenta e oito anos de 

idade, ca ado, advogado, se endo lêr e escrever,r~ 

sidente á rua José Clemente, numero trezent s e n~ 

venta, o qual sendo inauerido,declerou: - Qtm,sen-

do advogado do Banco Nacional Ultramarino, foi ch!! 

medo hoje pelo telefone pelo gerente senhor Arman

do Hesqui ta, depois das hi to horas da manhã,o qual 

lhe pedia que lo o que saísse á rua passasse no Ba!:, 

co para falar-lhe; UE, depois das oito e meia da 

- , ma e de hoje o depoente dirigiu-se a a uele Banco, 

chega do ao gabinete do erente , onde o enc ntrou 

e mais os funcionerios Americo Pac eco e Eduardo 

Uatos, que trabalham no mesmo gabinete; Q,UE , o se-

nhor Armando Mesquita disse ao depoente que havia 

sido desaut rado por um empre~ado d Banco, e con-



consultava qual o caminho a seguir Visto como era 

-necessario que a sua autoridade de gerente nao fi-

casse cUminuida; qUE , em seguida explicou que esse 

mesmo empregado jé se aohava imcompatibilizado dom 

o Contador, sob cujas ordens trabalhava; QUE o di

to empregado havia solicitado a ele gerente que o 

-transferisse para a secçeo do expedient , ao que o 

gerente lhe respondera que isso nao seria regular, 

visto que a sua categoria dele empregado não permi 

tia que ele voltasse a secção do expediente; QUE,o 

empregado insistiu pela transfere cia, embora lhe 

-fosse feita uma reduçao de cincoenta mil reis por 

mez nos seus venc:1mentos; QUE, afinal ele gerente 

-concordou em transferir o empregado pera a secçao 

do expediente, sem fazer nenhuma redução dos venci 

mentos; QUE, depois dessa transferencia o emprega

do agridira e um seu colega de trabalho, não den-

tro do Banco, mas por motivo de serviço do mesmo 

Banco; QUE, hontem, havendo muito trabalho no Ban-
, 

co como sempre acontece quando esta no porto o va-

por Hilary , o dito empregado deixou o serviço 
, 
as 

, , 
dezeseis horas e meia, que alias e a hora regula -

mentar, não voltando a concluir o serviço a seucar 

go, embora fosse remunerado pelas horas extraordi-

narias, o que causou transt rno aos serviços que 

se prendiam ao expediente; QUE , outros empregados 

do mesmo 
, 

anco trabalharam ate mais tarde, cornos~ 

pre acontece quando ha necer.sidade de uma proroga-

- , çeo de horario, a qual e habitualmente remunerada; 

QUE , h je pela manhã ele gerente fizera sensuras 

ao empre gado pela sua retirada e a pertubbaçao de 
, 

serviços nue ja se tinha verificado; QUE, o empre-
, 

gado receheu mau a essa advertencia e o desrespei-



rlesretpeitou a ele e ente; Q , ele ge~ente nesse 

m manto rlecla~ u que tal situação nao poderia con-

tinuar, e aue o dito empre ado ou se dispederia e! 

pontaneamente, ou seria despedido ou teria de es-

crever uma carta a erencia apresentando desculpas; 

UE, o depoente depois de ouvir essa na:r~ativa in-

degou qual era o empregado de auem se tratave,sen

do-lhe então informado que era o senhor Gerson Pai 

va; UE, o gerente chamou o contador o senhor Ruy 

Sueiro ue confirmou o pr ce 1 e to a 1 r t I -
t'egado perante ele c ntador; QUE, o dep ente de-

olerou que era necessa:rio que se procedesse um in-

querito dentro do Banco, sendo o empregado sus en-

so emquanto se procedesse esse inquerito; QUE, uma 

comunicação deveria ~er fei te ho.1e mesr.1o a Inspet_ 

ria do Ministe~io do •rrbalho, neste cidade; UE,ao 

depoente o e~ente clevcria escr·ever uma carta con-

vidando-o a vir presidir o inquerit , na qualidade 

de adv gado do Banco; UE, nesta altura,estando no 

estabelecimento o enhor Santa na Ba ros, funcion! 

rio do Mini sterio do ~·rabalho, que o depoente su

pÕe que al! se achava eventualmente, o gerente man 

dou pedir ao mesmo que viesse ao gebi ete para ou-

-vir a opiniao do depoente; QUE, o enhor Santanna 

Barros atenneu ao pedido e declarou que a orienta

ção a seguir era e:xatam nte aquela; Q JE, nesse mo

mento o erente fez vlr tamhem ao gab1 ete um em-

pregado cujo nome depoe te nã sabe, e sendo in-

terpelado sobre e ag:resseo sof~ida anteriormente 

do senhor Gerson Pa1va 1 a co firnou acr scentan

do que fÔra por m tivo de serviço do Banco; UE,te~ 

do se :retirado o senhor Santanna Barros, ainda foi 

chamado ao gabinete o contador Ruy Sueir , a qual 



qual foram dada as neces a:rias inst:r·uçÕes no sen

tido de fazer a comunicaçã ao Ministe:rio do Traba 

lho de que o empregado estava suspenso e que1a ser 

instaurado o inquerito, assim como para escrever u 
, 

ma carta ao depoente narrando o fato e pedindo a 

abertura do inquerito; QUE, durante a exposição do 

senhor gerente, este res lveu que emquanto corres-

se o inquerito talvez fosse poa ivel que o emprega 

do resolves~e pedir desculpas das faltas cometi -

das, e nesse caso o assunto se daria como encerre-

do; QUE, terminado o entendimento que acabava de 

relatar, passou o gerente a tratar de outro assun-

to de intere se do Banco sobre o qual pedia o par~ 

cer do depoente; QUE, foi nesse mome~to que Gerson . 
Paiva penetrou no gabinete pela porta do fundo se-

cou de uma pistola e repentinan1ente alvejou o ge -

rente que estava de costa pare ele Gerson e defren 

te para o depeente; QUE, a cêne foi tão violenta / 

que o depoente tem a impressão de que o senhor Ar-
.. 

mando Mesquita nao e apercebeu de que o senhorOer 

son Peiva havia penetrado no ga inete; QUE, Gerson 

Peive nenhuma palavra proferiu antes de di~parar e 

arma contra o senhor llfesaui ta; QUE, os disparos f~ 

rem disversos, parecendo que todos atingiram o se

nhor Uesquita, o qual caíu da cadeira onde se acha 

va sentado e foi se arrastando em dire ão é sala 
, 

da contadoria, que e contigua ao gabinete;QUE,o d~ 

poente ergueu- se imediatamente e pl"ocurou socorrer 

o senhor Nesquite; QUE, na sala da c ntadoria c m 

auxilio de outros empregados c nseguiu sentar o se 

nhor Mesquita em uma cadeira, ficando a amparal-o; 

QUE, ao transpor a passagem do gabinete para a co~ 

tadoria viu Gerson Paiva manobrar a mesma pistola; 



pistola no sentido de colocar urna bala na agulha e 

empunhando a arme sobre o ouvido disparou um tiro 

sobre si mesmo, ca:Índo dentro do proprio gabinete; 

QUE, chamada a Assistencie o depoente e outros f~ 

cionerios do Banco auxiliaram o senhor Mesaui te a 

tomar o carro que o deveria conduzir e Beneficente 

Portugueza; QUE, ao saír do gabinete passarem to

dos ao lado do corpo de Gerson, tendo o depoente / 

observado no mesmo uma abundante hemorragia pelo 

nal"iZ produzida pelo tiro disparado sobre o ouvidq 

QUE, o depoente com o senhor Thomaz da Costa Barre 

to seguiu co1'1 o senhor Mesquita até a Beneficente/ 

Portugueze onde ficou intel"nado; .UE, o senhor Mes 

qui ta apresenta di ver·sos ferimentos, parecendo ao 

dep ente que o mais grave deverá ser o que está lo 

calizado no região dorsal do lado direito; QUE,mais 

tel"de voltando ao Banco Ultramarino fÔra informado 

c'l.e que Gerson Pai va havia sido conduzido pera a Se~ 

ta Casa de Misericordie, como pensionista. ademais 

disse . Em seguida mandou a autoridode e cerrar o 

presente auto que, lido e achado conforMe, assina; 

a autoridade, declarante, comig Oswaldo Dias So

bral, Esc ·•i veo que o datilografei. (a e) JÕão Mar-

tins de ouza, Armando Madeira, Oswaldo Dias So-

bral . Era o que se continha em a dita peça, que pa 

ra aqui bem e fielmente transcrevi dos proprios au 

tos a que me reporto em meu poder e cartorio, nes-



I . 



GARCILASO !X' I..AGO SILVA, Escrevente Juramentado em 

- "H a eas-Corpua" exercici o de Escrivoo do Jury, e 

- ele Manáos, capital Execuçoes Criminais da Comarca 

do Estado elo Amazonas, etc. 

C E R T I F I C O a 

reQuerimento verbal do adbogado Doutor Arnando Ma-

deira que, revendo os autos do processo crime cop! 

tulado no artigo 29A 1~ combinado com oe artigos 

13 e 63 da Consolidação das Leis Pe •1 , em que 
, 
e 

autôra a Justiça Publica e réo Ger on de Souza Pai 

va, ás folhas doze e verso encontrei a peça do teôr 

seguinte: AUTO DE DECLARAÇÕF~S UE FAZ EDUARDO AU

GtTSTO FE A!\DES DE r TOS: - Aos quet rze elias do 

mez de larço do ano de mil novecentos trinta e no-
, 

ve, em anaos, no Amaz as e na Delegacia Auxiliar 

de Policia, onde se encontrava o ser.hor Comissario 

João ~artins de Souza, comigo Escrivã abaixo assi 

nado, compareceu eluardo Augusto Fernandes de rta-

tos, portuguez, com quar~nta e cinco anos de idad~ 

casado, bancaria, sabendo lir e escrever, residen-
, 

te a rua Henrique Uartins, numero duzentos noventa 

e tres, o qual, sendo inquerido, eleclarou: - UE,o 

, -depoente ao chegar a repartiçao, no Banco Ultrama-

rino, teve conhecimento que o senhor Gerson Paiva 

tinha desrespeitado o e:rente, senh.cr Armando Mes-

quita; UE, o senh r Armando Mesquita informou ao 

depoente, que em virtude de aquele funcionaria ter 

praticado mais de um ato ele insuborrlinação, estava 

~esolvido a east1gal-o, e para tal fim tinha manda 

do chamar o advogado do Banco, Armando Madeira,pa-

ra consultal-o sobre o assunto; ~~ momentos de-

pois chegou ao Banco o doutor Armando Madeira,indo 



indo conferenciar coM o ge~ente; QUE, o depoente 

que se encontrava em su.a carteira, quando entrou o 

doutor Santanna Barros, funcionario do Ministerio 

do Trabalho, foi chamado pelo senhor Armando Mas

qui ta a o ga bi ne te da gerencie, e que presente o me! 

mo fez o senhor Armando Mesquita vir ao mesmo ga-

binete do ge r·encj e, o funci onario Jacninto Henri ... 

que Corrêa, t endo este declarado perante os prese~ 

tes que em tempo fÔre agredido pelo colega Gerson 

de Souza Paive, ne rua, por motivo de serviço;~UE, 

tendo se retirado o senhor Jo é de Se tanne Berros, 

continuou o senhor Armando Mesquita em conferencie 

coM o Doutor Armando Madeira relativamente a puni-

-çao do funcionario Ger on de Souza Paiva ao desres 

peito á sua pessôa, gerente Arrnando Mesquita; QUE, 

o doutor Armando Madeira na qualidade de advogado 

do Banco Ultramarino disse para o gerente que para 

ser tor:1ede as medidas relativamente ao caso do de a 

respeito a pessôa do gerente, era preciso auapen -

der o empregado Gerson de Souza Paiva, abrir o in-

querito administrativo que ele mesmo presidia pare 

apura1• a responsabilidade do empregado faltoao,es-

sim sendo, o gerente havia chamado o contador pare 

lavrar o termo de suspensão, medidas que achava n~ 

cessaria· QUE, depois de suapenso,o empregado Ger

son Paiva devia ser feito a comunicação essa medi 

da ao Mini teria do Trabalho pera os evidos conhe 

cimentos daquela repartioão; JJE, o depoente ouviu 

o senhor Armando Mesquita dizer para o advogado do 

Banco, senhor Armando Madeira, que se o empre5ado 

Gerson de Souza Paiva no decorrer do processo adm~ 

nistrativo escrever uma carta e gerencie pedindo 

desculpas das faltas cometidas, esta autoridade P"' 



providenciat•ia no sentido de acabar com a questão, 

sem prejuizo para o emprebado Gerson de Souza Pai-

va; UE, depois de tudo r e sol vi do no sentido de ser 

tomada as medldas jé mencionadas o gerente Armando 

Mesquita continuou na banca em conver aQêo com o 

dout r Armando Madeira, advoBadc do an o, referen 

te a outro assuntos; O,UE, deveria ser nove horas 

e dez minutos quando o trabalhava, o depoente, de,:! 

preocupado em sua carteira, ouando o viu dois ti r os 

rapidos ou mais estampidos de arma de fÔgo que a-

larmou todos os empr gado da repartiçao, tiros es 

ses dispa l"ado c n tra o ge1·ent do Ban o Ul trame i 

no, Ar1ando Mesq ita, pelo empregado Gerson de ou 

za P iva; UE, Gerson de Souza Paiva entrou no ga

binete do gerente de maneira que não foi vi to pe

lo depoente que alÍ trabalhava, o que ·somente ao 

' .... ·' ouvir os di.spar•os e que viu Gerson de ouza Pai va; 

impunhando uma pistola; UE, o depoente naquela oe 

casiao leva tou-se de sua carteira, rodejou . pela 

secçao de contabi dane para alcançar porte do 

f o do ge inete a gerencie, por on e pe se ter 

entrado Gerson P iva; UE, naCluela altura o epoeE:, 

te viu Gerson Pajva desengatilhendo a pistola, po-
, 

Dem antes disso ja havia dedo dois dispar , en 

o ue um foi contra o ouvido esquerdo do proprio 

Gerson Paiva, ~ue caíu banhado em sangue, desfele-

c1do, amparado pelo de~oente e outro funcionaria~ 

quele esta elecimento; QUE, Gerson indignado,jogou 

a arma que di aparara contra Armando , ltlesqui ta e ne-

le pr prio, contra a banca de Mesquita, e assim des 

faleceu de maneira que pensava ter falecido; QUE,o 

gerente Armando Mesquita imediatamente foi tranpo!:_ 

tad ,na assistencia publica, para o Hospital de Re 



Beneficente Portugueza para os devidos tratamentos, 

onde ficou aos cuidados dos doutores Ernesto Oli -

veira e Flavio de Castro, este medico do Banco;que, 

Gerson de Souza Paiva tem em na assist .ncia publi-
, 

ca, foi recolhido a Santa Casa de Miuericordia,on-

di ficou internado como pensi nista de primeira /; 

classe, por parte do Instituto de Aposentadorias e 

-Pensoes dos Barcarios, ficando aos cuidados doe 11 

doutores Pedro Cunha e Paula GonQalves, e te med1-

co do Instituto. Nada mais di se. Em seguida man-

dou a autoridade encerrar o presente auto que,lido 

e achado conforme, assina a autoridade, d clarante, 

comigo Oswaldo Dias Sobral, Escrivao ue o datilo-

-grafei. (ae) Joao Martins de Souza, Eduardo Augus-

to lfernandes de Matos, sv1aldo Dias Sobral. Bra o 

ue s continha em a dita ç q para aq1i bem 

fielmente transcrevi dos proprios autos a que me 

reporto em meu poder e cartorio, nesta cidade dej 

Man~os, em vinte e nove 



• 
-v 

GARCILASO DO LAGO SILVA, Escrevente Juramentado em 

-exerci cio de Esc ri vao no .Jury, "Hahea s-Corpus" e 

ExecuçÕes Criminais da Comarca de 

do Estado do Amazonas, etc, 

, . 
Mansos, capital 

. 
CERTIFICO a 

requeri r1ento verbal do advogado Doutor Armando ~ra-

deira que, revendo os autos do processo crime ca-

pitulado no artigo 294 § l<i combinado com os arti

gos 13 e 63 da Consolidação das Leis Penais,em que 
, "' , e autora a Justiça Publict:t e reo Gerson de Souza 

"' teor 
, 

Paiva, as folhas treze, encontrei a peça do 

seguinte: AUTO DE DECIARAÇ ES QUE FAZ J AQUI 

RICC PACHECO: - Aos uatorze nias do mez de 

do ano de mil novecentos trinta e 

no azones e na D legacia Auxiliar de P licia on-

de se encontr·ava o senhor Comi ssari o doao 

de Souza, comi go Escrivao abaixo assinado, compar~ 

ceu Joaquim Americo Pacheco, portuguez, com cinco

ente e cinco anos de idade, viuvo, sabendo lêr e 
, 

escrever, bancario, residente a rua Luiz Antony,n~ 

mero quatrocentos cincoenta e um, o qual, sendo in 

qteri o, declarou: - ~, pelas dezesete horas de 

hontem, o gerente do Banco Ultramarino, senhor Ar

mando Mesouita, procurou o e 1 rega o G ~son de Sou 

za Paiva, da secção de cambio, para lhe dar algu

mas ordens, porem aouele empregado j~ havia se re-

tirado do refel~ido estabelecimento; O.UE, o senhor 

Arnando nesquita na qualidade de gerente daquele 1 

estabeleciment ficou contrariado por não encontrar 

na banca de trabalho Gerson de Souza aiva,para lhe 

dar alguma ordem, por isso, n estado em que ficou 

de contrarienade, chamou o contad r e orde11ou que 



que o dispensasse, pagondo-lhe o que tinha direito; 

,UE, ho,1e pelas oito e meia horas mais ou menos, o 

depoente entrou no Banco Ul tremerino pera o seu t:re 

balho, nã tendo ouvido cousa alguma, relativemen-

te ao senhor Armando l.1esquita e a Gerson de Souza 

Paiva que pudesse atribuir qualquer questão que das 

se lo~ar a uma eg~essão violenta; UE, peles oito 

horas e quer·e te e cinco minutos, celculedame te , 

chegou a banca do depoente o doutor Armando Madei

ra que veio a chamado do gerente do Banco Ultrama-

rino, senhor Arnando Mesquita, no sentido e soli

citar instruç~es do advogado referido pare aplicar 

em Gerson de Souza Paiva, funcionerio daquele est~ 

belecimento , que h~ pouco havia lhe desrespeitado, 

segundo o depoente ouviu dizer pelo senhor Armando 

Mesquita naruela hora; QUE, até essa hora o depoer: 

-te nao sabia que Gerson havia discutido com o ge-

rente e nem se Gerson avia entrado no estabeleci

mento ; QUE, na ocasião em que o gePente perguntava 

ao doutor Armando Madeira o que devia fazer J:•elati 

vamente ao desrespeito a sua pessôa por parte de 

Gerson, este entrou inesperadamente com uma pisto• 

la em punho e disparou diversas vezes contra o ge-

rente, se hor Armando Mesquita, lhe prcd zindo gr! 

ves ferimentos; Qlffi, isso passou-se depois do dou-

tor Armando ~adeira dar as in truçoes necessarias, 

pois já estavam fazendo uma comun1cação ao Mi ist~ 

rio do 'l'rabalho da suspensão do empregado em ques-

tao e a abertura do inquerito administrativo para 

apurar a responsabilide e do mesmo empre ado; QUE, 

Gerson de Souza Paiva depois de disparar a arma~ 

di versas vezes contra Armando esqui ta, virou a me! 

ma a rme contra o ouvido esquerdl o e desfechou um ti 

• 



tiro c entro si mesmo, ferido, caíu sobre o sÓlo,d~ 

pois desfaleceu, perecendo estar morto; QUE, imed! 

atamente o gerente Ar· ando Mesquita foi tronsport~ 

do no assistencia publico para o hospital da Bene

ficente Portugueza paro os devi os tratatnentos,on

de ficou a os cuidados dos d~tt res Er este de Oli

veira e Flavio de Castx•o, este medico do Banco; O.UE, 

Gerson de Souza Paiva, depois de se verificar que 

nao havia falecido, foi trsn.portado na as iste 

cia ~tblica para o hospital da Sente Casa de ise

ricordia, onde ficou om pensionista de primeira 

elas e, por parte do Instituto dos Bancarios. Nada 

mais d e. ~m seguida ma d u a autoridarte encer -

ror o presente auto que, lido e achado conforme,a! 

sina a autoridade, declarante, comigo Osraldo Dias 

Sobral, scrivao que o datilografei. (aa)J ão ar

tina de Souza, Joaquim Americo Pach Jco , Oswaldo D! 

as Sobral . Era o ue se ccnt1 ha m a i te peça que 

para aqui bem e fielmente tra screvi dos propriosj 

a tos a que me rep rto em meu poder e cart rio , ne~ 



GAHCILASO DO LAGO SILVA, Esc •evente Juram ntado em 
.... 

exercício de Bscrivao do Jury, " Habeas-Corpus 11 e 

ExecucÕes Cr:i neis da Comarca de Manáos, capital 

do Estado do Amazonas , etc. 

C E R T I F I C O a 

requerinento verbal do advogado Doutor Armando Ma-

deira que, revendo os aut s do processo crime ca-

pi tula·do no artigo 294 § li combinado com os arti

gos 13 e 63 da Consolidação das Leis Pen*is,em ue 

é autôra a Justiça Publica e réo Gerson de Souza 

Paiva, 6s folhas setenta e dois a ~etenta e tres 

.... "' verso, encontrei a promoçao do teor seguinte: M. M. 

Doutor Juiz . O acusado Gerson de Souza Paiva res-

pende por delito capitulado no arti o 294 § 1 ~ com 

binado aos de numeras 13 e 63 , da Consolidação das 

Leis Penais, pelo concurso da circunstancia espec.!_ 

al do paragrafo nono, do artigo trinta e nove, da 

mesma Consol idação . Trata- se, portanto, da figura 

I 

delituosa de tentativa de homicidio, cujos elemen

tos integrantes são: - a) intenção de cometer o cr.!_ 

me; b) pratica de átos exteriores idoneos pare es

se fim; c} ditos átos , pela sua relação direta com 

o ráto punivel, devem constituir começo de e ecu -

ção do crime; d) circunstancias indepenrentes da 

vontane do criminoso, que impeçam a execucão,a con 

sunação do delito. Os tres requisitos não oferece~ 

no caso aub-iudice , e menor duvide . uanto ao ulti 
, 

mo, f rnecem as t Hstemunhas as provas necesseries a 

sue existencia . A vi time, ao ser aJ.vejade pelas c~ 

tas, depois de ~eceber ferimentos na parte anteri-
, 

passando I or e posterior do thorax, caiu ao solo, 

por traz da carteira . Estava , portanto , para o acu 



( 

acusado, co o mo~to, e tanto é ve dada que,l go a-
, 

pos o est do ofendido, Gezaon voltou a arma, de 

que se servira, contra si me mo, disparando- , uma 
, 

so vez. s ferimentos recebidos por A ando iesqui 

ta forem considerados grave , sAndo êle submetido/ 

, -a interve çao e1rur i:oa. A defesa 1nvo a a dirimen 

te do artig vinte e sete, peragrafo qu rto da Con 

solidação das Léis Penais. Esta, - porem, ex ge: li-

~aja perturbação, isto 
, 

alteraça de que , , erra -

o, transtorno; 2i - que 8 perturbação seja ao m s -
mo tempo do 

-a pertur aça 

entidos e da inteligencia; 3~ - que 

eje ompl ta e não parcial; 4~- que 

a perturbacão o orra no át de cometer o crime.Dos 

autos, c clue-se que o ac sado, depois de 11 eira 

altercação com a vÍtima, se retirou o esta leci-

mento, ond vo~tou, cerca de m a hora decorrida 1 

afim de praticar o crime. Em vez de entrar na ge-

rencia pela porta da Contadoria, quasi em frente a 

carteira do ofendido, veio, cautelosamente, pela 

porta do~ fundos do gabinete, e, com tal c idado, 

que não foi pressentido pelo senhor Ar ando Hesqll!_ 

ta. Agiu,com surpresa, detonando a erma, 
, 
a quasi 

queima-roupa, pelas costas de ua vitima. Pensando 

que seu disignio criminoso estivesse plenamente re 

alizado, disparou um tiro no seu proprio ouvino es 

q erdo. ~lendo de volta do cho 
, 

em nue ficara,c~ 

mo conse ue eis do tiro, sua primeira expressão foi 

de pergunta, quunto ao resultado de seu áto. Dizem 

as testemunhes que o acusado, dirigindo-se a um 

dos fu cionarios policiais, interro era se o ofen-

-dido est va ou nao morto. A frase foi, ma s ou me-

nos,esta: "Esse patife ainda não morreu?" T m-se a 

con~1derar ainda que Ge~son, prestando declaraçÕes 



-declaraqoes nr inquerito (fls. 28), reconstitue,can 

luxo de minncias, o que fizera desde o momento da 

desinteligenoia con .Armando Mesquita até o instan

te de tentar assassina-lo. Ora, se a perturbação / 

- I deve. ser completa e na o parcial, no ato de ~1eter 

o crime e não passados instantes, nãc se pÓde ex-

cluir a responsabilidade penal do indiciado. Adimi 

t1da mesma a hipÓtese do am8r proprio ofendido , o 

ecu.sado devia conter-se, contrlando a impetuosida

de de seu temperamento, aliás, bem confirmado nos 

casos anteriores ao crime e aludidos pelas testem~ 

nhas. A circunstancia de Gerson ter tentado suici-

- , -dar-se, nao e, de pleno, a perturbaçao completa de 

sentidos e de inteligencia, porque sendo, embora, 
, 

a vida o maior apego do homem, esse gesto poderia, 

em sendo o delin~uente sempre vitorioso, tornar-se 

um abr>igo dos que de ejassem eliminar a vida alheia. 

o principio esposado pela defeza, esse ponto, fi-

caris de uma elasticidade assombrosa, e, em breve, 

tcdos os assassinos comuns recorriam ao processo 

dramatico de um tiro, ~ue tanto lhe poderia alcan

çar o ouvido, c mo a orelha. O am8r Eropr1o,tende~ 

cia que toda a pess8a estereotipa, procurando valE, 

rizar ou apreçar a si mesma, é uma paixão em senti 

do láto. E 'de se recordar, a proposito, a lição de 

Malagarriga, invocado por Be to de Faria,e na qual 

o mestre doutrina: 11 que a exaltação das paixÕesnão 

exclue a imputabilidade penal, de vez que no pa

roxismo mesmo da paixão mais delirante tem lugar / 

na percepção do bem e do mal. As paixÕes embrute -

cem o juizo, mas nao o destróem. Obra então o ho-

mem sob o impulso de um sent1me to imperioso que o 

domine, ~este dominio foi aceito por êle anteri-



,. 

anteriormente". Uma pe 
,.. 
oa normal, eõuca a,deve s~ 

ber regular e dominar seis d sejo e sent j mentos. 

Admjtir o ontr rio, fran ueza, é aceitar a falta 

de controle e de dominio pro rio, em quem est~ no 

dever de p ssui-loa, como cause de impuniderle . ~~p~ 

lo dominio de s u dese o e se time toa que o ho

mem civjliz do se distingue do hom m selv geme r~ 

vela sue adaptação á vi ociel. Por esses funde-

mentos, somos de parecer que d nu ia e lh 

deve ser ulhada precede te e pr nunciedo o acuse

o por s 1 de :JUS'rH A. naná os, nove de Ju o mil 

novecento Urinta e nove . O Promotor Publico. l~on 

cfo de Salignac e Souza. Era o ue se c tinh em 

e rl ta p orno o que par aqui ber e fiel~ente tre 

c e i os pr prios utos ue m reporto em meu 

p der cart o, n At j dade de 
, 

anaoa, em trin-. 



O Snr. Diretor do Banco Nacional Ultramarino -

A/1J 
Agência de~ 

Manáos ~ Estado do Amazonas, não se conformando com a resolução da 

Egreg1a Primeira Câmara dêste Conselho, de que trata o acórdão de 

fls. 106/113 9 oferece as razões de embargos constantes de fls. 117/141, 

conforme lhe faculta o f 4Q do artQ. 4g do Decreto ng . 24.784, de 14 

Julho de 1934. 

Aâr raz esF de . ~mbãrgos Óra apresentadas pelo Banco, nos autos 

do inqu~rito administrativo instàuraudo contra o bancaria Gerson de Sou

za Paiva, ·rôram apresentadas dentro do prazo estabelecido no § 9 do artQ 

42 do Regulamento aprovado pelo decreto acima citado. 

Preliminarmentet proponho á autoridad superior, seja feito 

expediente dando " vi te " dos embargos em apreço ao Embergádo, afim 

de que o mesmo apresente contestação aos aludidos embargos, conforme 

praxe adotáda por esta Secretaria.. 

"' .. 

I 

deliberação superior. 

la • Seção, em ( de 

~~~"--'UU'~ill"?'"~r;;ilf" 

Director da 

~-



M . T . I. C. - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

JI.A/ 

1-itrfR/Ito • .lJ.0/3 

• on i v 

1/C do o d1c to ra ile o d 

Av-~ a Rio B~anco, 11 w 119 d 

D ac rdO o pr o o 

co f oult , ne t 

di 2 a, do o e 

mi• • .......... t' u co 

ino, u ' im 

o b rg o lo r ferido B 

no citado proce o, 1 Pr e 

cio 1 do Trabalho. 

( o aldo o r 

v e ro d 1940 

roo dor i G r 1, 

t ia, pelo zo 

consta nqu rito d-

lo 00 cio 1 U1t 

e enta.rdes oont staçllo 

co, resoluç o rot"e-

c ra do Cons lho 

) 

Dir tor Geral da Secretaria. 



. \ 

~~· ~~~~ ~ 
~ ..26c/, ~ ~4,7~ 

?~ 7~~~~ 4: &~~" 

~ 

) ~4- dáf8--
o ct.Dç,u~ oCJ ~~ 

l-t4 ~ lS"o rft~-
~ ~ o e ~l-4:"ofio. 

' SwAA ~4- ~-Áv 
I I -



Av. Rio Branco, 114 • 11 .• e 12.0 

Cal11 Poat•l . 1646 - Tol. 42· 7147 
RIO DE JANEIRO 

RIO DE JANEIRO, 2 de Março de 1940. 

Exmo. Snr. 
Director Geral da Secretaria do 
CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
N/ Capital 

PROCESSO N~ 8.110/39 

Accusando o receb~ento do vosso officio n° 1-

266/40, datado de 19 de Fevereiro transacto, o SYNDICATO 

BRASILEIRO DE BANCARIOS, desta cidade, com procuração no 

processo n° 8.110/39, vem trazer a V.Excia. as inclusas col 

testações aos embargos oppostos pelo Banco Nacional Ultra

marino á resolução pro~erida no dito processo pela Primeire 

Camara desse Egregio Conselho; e pede a V.Excia., que, pre

enchidas as formalidades, vos digneis ordenar a respectiva 

juntada aos autos do processo, para os devidos e legaes ef-

feitos.-

SaudaçÕes ttenciosas 
SYNDICATO BRAS! 



Av. Rio Branco, 114-11 .• e 12.• 
Cal .. Post1l , 1646 - hl. 42· 7147 

RIO DE JANEIRO 

- I -

Contestando os embargos de fls., 
diz, como embargado, 

- GERSON DE SOUZA PAIVA --
o o n t r a 

o - BANCO NACIONAL ULTRAMARINO -

(Processo n° 8.110/39) 

por esta ou me~hor forma de direi
to, o seguinte: 

.. 
que nao procede a preliminar levantada pelo embargante, 

fundamentada no art. 93, alinea "g" do Decreto no 54, de 

12 de Setembro de 1934 e contra o Accordão da Primeira 

-

Camara desse Egregio Tribunal que, por UNANIMIDADE, deci

diu que " a tentativa de assassinato praticada por Gerson 

de Souza Paiva contra o gerente Armando Mesquita dentro 

do gabinete da gerencia do Banco Nacional Ultramarino, em 

Manáos, NÃO FOI EM SERVIÇO "· - Allega o embargante que o 

ooordão "se afastou da verdadeira interpretaQão da Lei 

e das provas constantes do inquerito administrativo, por 

~ que aquelle não distingue se quem está !! serviço ! 
~ aggressor ~ ~ ggredido "·- A allegaQão não tem cabi~ 

mento, uma vez que não se trata do aggredido, que era quem 

estava em serviQO e não ha nenhuma duvida quanto á pessôa 

do aggressor. O que se trata de saber é se este - o aggres-

.. -sor - estava ou nao em serviQo. E a allegaQao do embargan-

te - que a lei não distingue se quem está em serviQO é o 

aggressor ou o aggredido implica ~ reconhecimento de 

que ~ aggressor não estava ~ serviço, porquanto não é 

contra o aggredido que o embargante pretende apurar falta 

{segue} 



falta grave. Além do 
~~ 

que, foi pela NEGATIVA que decidiu a 

Primeira Camara do Egregio Conselho Nacional do Trabalho , 

ap6s vistos e relatados os autos do acima referido inque

rito administrativo, instaurado pelo embargante em Manáos; 

II 

que o facto da jurisprudencia trabalhista ter assentado que 

as emprezas não p6dem ter acção contra seus empregados f6-

ra do serviço, não significa que haja esse direito contra 

um ex-empregado por se ter verificado a tentativa de assassi

nato no recinto do estabelecimento. Para o embargante, a 
... , , 

lei deveria ser assim: - uma vez que o patrao so pode ter 

acção contra seus empregados em serviço, embora depois de 

demittido o empregado, deve-lhe assistir o mesmo direi to ! ••• 

A verdadeira interpretação da lei, para o embargante, é só

mente aquella que lhe fôr favoravel; 

III 

que não é admissivel, por absurda, a conclusão a que chega 

o embargante, pretendendo estabelecer comparação entre um 

empregado demittido, embora arbitrariamente, e outro "licen

ciado ou em férias, ou suspenso" . Emquanto o primeiro se 

sente desligado do estabelecimento onde trabalhou, o segun

do jámais poderia ter tal convicção, e , portanto, qualquer 

delicto por este commettido no recinto do trabalho, não po

deria ser equiparado ao praticado pelo primeiro . Como se 

vê, são absolutamente diversos os casos exemplificados; 

IV 

que o embargante não apresenta nenhum argumento novo capaz 

de merecer a contestação da juridicidade do respeitava! 

Accordão embargado decidindo: 

- 1~ } que os factos se passaram antes de 

iniciar o expediente da Agencia; 

- 2~ ) que Gerson de Souza Paiva já tinha 

sido despedido do Banco pelo gerente . 

(segue) 



~~ 
O embargante se apéga, para contestar essas decisÕes do 

Aooordão, a argumentos velhos e a trechos e depoimentos 

de ALGUMAS testemunhas, omittindo as declarações de M[!

~ outras, inclusivé do gerente e do ·contador da Agen

cia quanto ao acto arbitrario do primeiro, demittindo Ger-

son; 

v -

- -que se a suspensao de Gerson nao se effeotivou conforme 

determinou a portaria de fls. 14, é que o gerente, tendo 

perdido a serenidade, tomou decisão mais radical, 'demi t

tindo e mandando p8r na rua Gerson de Souz~ Paiva, ap6s 

insultos pezados a es"be na presença de muitos comp~nhei

ros de trabalho, humilhação egual a uma degradação, como 

se p6de constatar nos depoimentos de varias testemunhas. 

A objecção á effectividade da suspensão s6 vem corroborar 

em favor da decisão do Acoordão, quanto á demissão de Ger-

son pelo gerente; 

VI 

que não p6de haver duvida quanto á convicção firmada no 

espirito de Gerson de que nenhum laço mais o unia ao Ban

co, tomando-se em consideração todos os antecedentes. As 

allegaçÕes do embargante contra esta decisão do Acoordão 

nenhum fUndamento contem, partindo do presupposto de que 

nenhum bancario ignora mais a garantia da estabilidade 

após dois annos de serviço. Entretanto, o proprio geren

te demittindo abruptamente Gerson, como em verdade o de

mittiu, ignorou aquelle direito do bancario; ~ então, !2! 
~ exaltação que ~f!! esquecer. E isto, com toda a res

ponsabilidade do cargo ~ue occupa. A posição de Gerson, 

considerando-se tanto sua edade como sua situação econo

mica, favorecia-lhe ainda mais o esquecimento de qualquer . 
garantia da lei. Tanto assim 

VII 

que, neste estado de espirito, esquecendo as leis penaes, 
(segue) 



Gerson tentou assassinar o gerente e suicidar-se em segui

da. Isto prova bem o estado de verdadeira allucinação em 

que se encontrava Gerson, em oonsequencia da attitude des

humana e prepotente do gerente, que culminou com a demis

são illegal, conforme consta, de maneira incontestavel, 

dos autos do inquerito; 

VIII 

que da accusaçi que lhe foi intentada de tentativa de as

sassinato, Gerson de Souza Paiva foi absolvido por UNANI

MIDADE das decisÕes do JUry, conforme certidão junta, pe

lo reconhecimento da derimente do paragrapho 4! do Art.27, 

da Consolidação das Leis Penaas, que reza: 

-" Não são criminosos:- os que se acharem em 

compl ta perturbação de sentidos e de in

telligencia no acto de commetter o crime " , -

E, portanto, 

que se tratando de um mesmo acto, a JUSTIÇA não poderia 

deixar de reconhecer a mesma perturbaç de sentidos e de 

intelligenoia, embora esteja em questão penalidade diffe

rente como é a da falta grave. Assim, contra 'allegação 
, - -do embargante a decisao do Accordao, ha mais este argumen-

to além do factos e das provas constantes dos autos do 

inquerito e que justificam cabalmente a respeitavel deci

são da Egregia Primeira CWmara; 

X 

que egualmente não procede a affirmação do ambargante quan

to á doutrina do ooordão mbargado estar em " sentido 

contrario ao Acoord-o de 6/2/39 da Egregia Segunda Camara 

do Conselho Naoio 1 do Tr balho public Qo na"Rev13t do 

Trab lho", de Maio de 1939, pagina 19".- Pois nes e caso, 

conforme o referido Accordão, nenhuma duvida surgiu quan-

to á pessôa do empregado estar serviço. Não se tratav , 

(segu ) 
• 
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portanto , de um empregado demittido , mesmo ar itrariamente , 

como no caso de Gerson. Pelo contrario. Tanto assim, que o 

inquerito para demissão foi instaurado regularmente.-

FINALMENTE 

XI 

que todas as allegações descabidas do embargante, provam 

quanto o mesmo está desintegrado do espirito da legislação 

trabalhista brasileira, procurando della servir-se como 

instrumento de oppressão e arbitrariedades contra os mais 

fracos, que ella veio proteger exactamente contra a prepo

tencia dos patrões poderosos e reaocionarios, evitando con

flictos e injustiças, numa tentativa louvavel de promover 

a harmonia entre Capital e Trabalho, condição necessaria 

para a prosperidade e para o progresso. Essa attitude do 

embargante é , aliás, notoria , - taes e tantos são os ca

sos em que está envolvido na Justiça do Trabalho.-

E, assim, 

XII 

que, nestes ou em melhores termos de direito , devam estes 

artigos ser recebidos para o fim de serem desprezados os 

embargos de fls . e mantido o respeitavel Aooordão em

bargado, por ser de inteira 

JUSTIÇA% 

Rio de Janeiro, 2 de Março de 1940. 

(Com uma certidão ). 
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Sobre o doc . junto pelo embargado : Ger

son Paiva. 

C N T 8110 

Como se vê da leitura do referido documento , trata-se duma cer

tldão declarando que o embargado foi absolv1do pelo Tribunal do 

J ury de manáos . 

Não comentamos essa absolv1ção . , 
~ela derimente da perturbação ~ sent1dos e inteligencia, pre-

vista pelo art . 27 , par . 4g , do Cod . enal , o Jury tem deixado 

impunes os mais temive1s criminosos . 

~o caso em fóco no processo , não 1mporta meHno considerar es a 

decisão . 

s bancarias , os empre àdos de q~alquer especie , a exemplo do 

que se verifica com os proprios func1onar1os publicas , infrin

gindo os deveres que lhes incumbem, conforme a natureza desses 

me smos deveres, respondem civil , penal ou administra 1vamente. 

Se, perante o fôro criminal , o embargado encontrou , nas facili

dades dum Conselho de Sentença, uma porta de saída para o seu 

crime , nem por 1sto , no fôro administrativo, isto é , no exerci

ci o de suas funções , no e ·tabeleciment o do embargante , deixou 

ele de cometer falta grave ~ mu1to grave justlficativa de sua 

demissão. A decisão que o absolveu no processo cr1minal não 

póde , po1s , ter a inf luencia de fazer desaparecer a gravidade 

se sua falta no processo administrativo , evitando a sua demissão . 

/ 
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A~, assim, varias vezes tem decidido a Justiça do ~rabalho. 

Em horas do exped1ente do embargante , dentro do seu estabele-
, 

cimento , o embargado atentou contra a vida do gerente da fi-

lial daquele , na cidade de Manáos . 

Como é praxe, os bancos, em toda a parte, antes de abrirem as .. 
suas portas ao publico , iniclam o seu expediente interno , pre

cisamênte, para começar o serviço depois ~e f~anqueadas ao pu

b lCO. 

~stá sobejamente provado no processo que o embargado cometeu o 

crime em horas do expediente interno , quando t odos os emprega

dos e a sua propria vitima estavam trabalhando em suas cartei

ras . 

Não é possível que o embargante seja compelido a manter o em

bargado no seu serviço . 
-Aa leis t rabalnistas nao foram feitas para garantir a estabili-

dade de comerciarias ou bancarias indisciplinados e até assas-

sinos . 

O fundamento que o acordam admitiu de ter o embargado cometi do 

o crime quando já não era funcionaria do embargante , não p6de 

prevalecer . - ~ O embargante nao podia demitir ao embargado senao depois do com-

petente inqueri'to administrativo . 
... 

Par a reparar a injustiça de que se dizia vitima o embargado nao 

precisava r ecorrer á tentativa de assassinato do seu chefe , o 

gerente da filial do embargante . 

Dever ia ter recorrido aos meios legais . 

Não se concebe que , agora , depois do seu crime , o embargado vol

t e ao serviço do embargante . O acordam embargado 

p6de prevalecer . 

O embargante pede a atenção dos dignos 

embargos e confia que lh~~~eita a 

cordam embargado. ~~~ 
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.. S.E.RV.lQ.O .~... . .......................... ........ ................ ....... .... .. .... . ...... ... ..... ...... .. ..... ... ...... .... . .. . .... . ....... .. 

RELATOR ;-- , r 
~~~(1...~~ 

DIS'PRIBUIDO EM 

RESULTADO DO JULGAMENTO 
SESSAO DE 10 . 12 . 19 1. 

Resolv u- se Por unanimidade de votos preliminarment e , ........ .......... ........................... J ........ ..... ..... . . ... ' .. , 
tomar conheo imento dos emb r os , visto '(f:tscutir.em ... rii :r::·a·ria 
de di reito e virem companhadosde documentos novos = de 

....... !jle'rit'i'5·.· p'eia' rli'€d.o'r ia'" (ie ''c'inoo' voto's," 'desprezar dit'os 'em.: 
...... P..ª;rgQ~ .. , .... P.~r.a Q.o.p.t.~.:rm.a~ .... ª .... 9:~cis-o q.a. ~ x:~ii?-t~ }?~ime~ra .. ~~-

~ I O ~ l).· ~ J , ~ 
~ (~,~:...,. i. 

mar • 



Processo 

11~1Rt0r o -------

Pn va,emn-rec.,rlo cio Banco raciona 

~e Mane ~ fo inst , -r do nnu'rito adm n ~trq 

-t.1VO rarr> '1.JYllT'R~nn ne fa1 AA •r o.vel'!, <'nnf0rme ordem rle sP.rv ço q1e 

? - o :innuéri to nepu?.el"'nm, n1f'm do e 1 .,nno, doze t At mu-

m~'"nt:o8 rnm 

nAu • 8onst m do . nm1;,,...· to ns nepo1m~ntos rl"'es .,dos pelo ofendido e 

e o q ll"HH'lo no inqu '1"' to no r.ial. 

declar•1çÕe~ no 
, 

nn1 E> 1 oJ 1a1 , 

j:)s .. m narro11 os tos : ( fl A. 6 V81"SO) • 

)t - (1 
' 

, 
m <1 on menoA ~n, o ·as nos 

rlo1A in(Jufr o. T-Jr jn11uPr o Rrl.m '1 1 str t.vo d SG e e: (f s. Si1). 

das 

Pr r'ri P che 

e li)'luPrdo 1\n•,.ustn l?p,...n..,nrles dP ~fitos e C1odo'"'1 o 0e Ar' ujo ereir , 

-deC' r <;~es 

pre. tadas elo ~erAnte. O exnme de corpo de del to prAticAdo no :inqu~ 

r t.0 PO al, mto por ~ertid-o a fls. h?/h::S, rP.veJ to 

rP"1 r~ e 19U elo s fer men os, sendo ·um . tua do hnixo 2 
, 

centimetT'os 

mfl A u ffi.Pnf) no iln :1 ] in f r r do omon t dire to, penetr ndo no to 

r x, com Aaida na Arte inf rior dr-~ re ~ião diT'P t.n , e o outro s·tll do 
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no terço mec4 d f An o r'! l"'P.tt o, pen t.rando na c9.vidode ahdomln 

h - ' r uanto G tentntiva ri 
, 

RU cid o, orlí' -~ ' 

clepo1men+"'~ .r C! e 
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'P res ( J . • itl1 , 
; 

1oises de 1\. l"eu V Pir ( fl. . h h vel"so , ! mPrico 1" 
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c.u dr s (f'ls. O e mA:1 as ref'erên 1 s de o ti.rr:Js ns, que o 
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ar.usarl , Ano~ f zer os d sna con r o ce~en e, det0 a pis o a 
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ontra o nronr o ouvi o, c no en n lentAdo. 

7 - ll'm re a 0 a s anteced n es cto incid nt. , r.on em resumir 
, 

pr v nf1' ""r t.o. 

8 - z o r; ren e C}llP. n P ~ T' 
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rl i 1'> de 11 rço, not. ndo 
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nor Ru ner unt. n -lh ~tantos ~0s de er• ço nha 'ler on, 

narq rnann A r d spen ~-lo de a rdo c01n an 1 ,en e , re r ndo-se, 
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J 1 
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., -rt , r tro -
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, 
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13 - A nrime ir f! iTnnutaç ão, ue e ref ren n 1 , m s ,s emu-

n as (r.'o1 rdo '1 tos, oisés V e r , f • !16 verso 
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tv r co uadros 

SO , é conf rmnda peJ 

(f1. ~)I" rso). 

e "und m u 
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, -o ,.. ne adfl Plo ruqaro. Em -re açao 

"• 

me •na a ,' l~ ref rência x t •n e no inCJu~-ri tn é feita e o a do 

une on~rio ~dmunrto P c e o, ue diz (fl . 27 verso e pela 

na '..duordo ~atos, que declarA (f1 • 2r3 ver. o • 

e. temu-

]lj - ., A. 1 mPn te , a r lb11 11 no 11 
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o a ra a de 

a J t. ap ulnd n nl nP~ e o r • , lld de n 

d se n na -1 ato ,... ve de nsubo-rn n "O. n atos em v T' uà.e do 

'1UB o acusado teria .ncor~ dn n. -nlurlida fnlta es ao referido. no de 
, 

cimento co :eren ue ja fo 1 do. Declar o ve r n e em resumo, que 
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e do inm,~~ito, co me ou a re eher> rep .tid ·ls queix s dn Cont• o-r (Pui 

~o heir>o , em v st do us do n~ o conclu r os serv eu cart...o den 

ro do . t' zo i r· nn. N-o r fer>e o erente enhum f o c ncr o. 

junt ~Ue OT' ndo-se r pet1d s nd scipJinas de e son, reso veu 
,.. -dP-10 or ,... s d n s, em 21 rl e m o de suspensao 

ou, en ,... t nto, no-r n~~ m n r m efeito, nnrquan o o • ren e 

T'8 11 e, nn f m d 
... 

me<~ 

d o erPnt.e oue e 

r nq eT'1d , 

m nr'lnu n ,. 
-..) r os venc m ntos do acu 

u oi o me ~ ante do nQ é.,...ito o 

do. 

1l a. o 

a 

iz ain 

a 
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CONS~L HO N ACION AL DO T RAB ALHO 

CÂMARA DE ..JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO DE .JULGAMENTO 

Processo N. CNT. ... ~ .. ~J ... 9./~ 

CERTIFICO que a Câmara de justiça do Trabalho 

do Con elho Nacional do Trabalho, em sessão ......... ~.~~ ..... hoje 

realizada, julgou os presentes autos, tendo resolvido .. ) ..... ,..f~ R ú..:.~ ~ .. W..~ 

,,,' ~ .ii. IA .. . J.:..... . ., ..... ~ ..... ~~H,W.~:f.'~~~ .... ~.d,u.,,~,., .... ~ .. ,,~,, . .,, .. ~ 
c..c........L ....... : •. G .... d..o., .tl-• •• ~ • ,n~c; ~ ~ 
~ .... ,, ~ .. A:;J .. ,t~.:..o.. ....... ~ ... ~~ ........ 0-....... ~ .. .. . 0.. .G~r\J., . ._ 

r"~ A.Q,: ~ ~:)~~!;. •..... 
·~· ... , .. U...... .. ~.~ .. g_,,,,,,d.,P.., ....... ~.c..o ....... V. .~ .... , ...... d2.L. .. ~-

. L.,, r."' """:'····· c:(). ~f-· """" a.- "" ct..u....t~ ;:;;;., Q. ~ 1:.:. --,;,..... e dA.~-- ~.~ ...... c. . .a...,.,.:t: .... ~ .. ::~ .. A.......................... .................................... . ......... ... .. .... . 

Tomaram parte no julgamenl o eguintes srs. Conselheiro ..... ~.J...o 

~' ~V:,~/,ã...TCM.,.~-Lo~T .. ~ ......... . 
~ ..... ~ .. ~, .... ~ ....... cJ:ir~ ... ~ ......................................................................... . 
.. ...... ·· .... •.·.· .... ·.·.·.~~~ ...... ·.••.·•.•.•.•.···.•.·.·.· ... •.· .. ·• .. · ... ·.·.·.· ... ••·.•.·.·.·.•.· . .-·.·.···.·.·· .... ·.·•.•.· . .-·.··.·.··.·.·.····.-.-.·.···.···.·.-·.-.·.·.·.-.. · .. ··.·.·.·.•.·· ......................... ·.··.·.·•• .......... ~ .. 
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MINIST~RIO 00 TRABALHO, INDÚSTRIA E COM~RCIO 

JUSTIÇA DO T RABALHO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

ACORDÁ O 

( CJT-122/~ ) 

EMO/EV 

Proc. 8 110/ 32 

VIQTOS E RELATADOS estas autos em que o Banco 

Nacional UltPamarino Agência de 
H , 

anaus, opoe embargos ao acor-

dão da antiga Primeira câm ra, de 18 de setembro de 1939, ue , 
, 

julgan o im rooedente o inquerito admin atrativo instaurado 
, 

contra o f uncion rio Get>son de Souz Paiva, determinou sua re-

integração no s erviço: 

egundo se colige da certidão junta pelo embar-

gado , foi este absolvido no processo crime a ue respondeu,pe

lo reconhecimento da dirúnente do § 42 do art . 27 da Consoli

dação das Leis Penais, sendo que da sentença não recorreu o 
, , 

Ministerio Publico. Na verdade , os elementos constantes doa 
, , 

proprios autos de inquerito administrativo mostram que o embar 

gado atentou contra a vida do gerente Armando ~esquita e, em 
, 

seguida, contra a propria, sob os efeitos de agudisaima exal-

tação moral, de manifesta conturbação dos sentidos e da inte

ligência, perfeitamente atribuiveis ao tratamento absolutamen 

te injuatificado que lhe dera o gerente. vê-se, com efeit , 
, , 

da prova produzida no in que ri to <p e, na veapera do atent do, 

o embargado se retirara do serviço, com licença de seu chefe , · 
, 

Antonio Jose Pires, depois de encerrado o expediente normal e 

de concluida a sua tarefa . Com isto não se conformou o geren 

te, o qual , por entender que nesse dia o expediente devia ir 

até mais tarde, resolveu demitir o embargado, mandando, par 

isto, que o contador Rui Solheiro verificasse o seu tempo de 

"' Na manhã do atentado, chegando o embargado à 
,.. 
en-serviço 

ela, foi chwnado pelo gerente , o qual , exprobando-lhe uma fal 
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ta de que não era evidentemente culpado , declarou-lhe u4 seri 

demJtido , a memos que solicitasse a sua demissão ou escrevesse 

uma carta pedindo desculpas . A tal 
.. 

se recusou, e com razao , o 

embargado , que em seguida se diri iu para a sua carteira. esse 

momento (narram sem discre ância as testemunhas que presenciaram 

o fato) , sur e o erente e exaltadamente intima o acusado a se 

retirar , visto já se achar demitido; interfere o chefe do embarga-

do, pedindo ao gerente que se acalme; mais exaltado ainda este cha

ma um servente , para ue ponha o embar ado fora do Banco ; insurge

se este contra a violência damedida; não obstante , o gerente, sem-

re mais irritado e proferindo palavras deprimentes , reitera a or-
... , 

dem de expulsao ate que o embargado , aconselhado pelo seu chefe e 

por outros colegas , se retira, para voltar , meia hora depois , quan

do faz dois ou três disparos contra o gerente e volt a arma con-
, 

tra o proprio ouvido , ferindo-se . 

vê-se , portant o, que o embargado agiu sob os efeitos 

da extrema humilhação que sofrera, não somente demitido, mas xpulso 
.. 

do banco , deante de todos os colegas , por uma falta de que n o era 
, 

culpado . JUstificado se mostra , pois, o veredicto do juri , que e 

r bustecido pela circunstância de não haver dele recorrido o Minis-
, , 

terio Public • 

Na apuração da falta grave prevista na al! nea d 

art . 93 do dec . nR 54 não se pode deixar de levar em conta a diri

mente da perturbação dos sentidos e da inteligência. 

Essa falta grave se integra com a prÓpria existência 

do ato delituoso. Ambos se confundem e de tal sorte que o juiz do 
, 

trabalho que recusasse, na hipotese , o exame das causas que excluem 

a imputabilidade , ara se reatrin ir à simples verificação ob j etiva 

da prática de ofensas f ! sicas, acabaria se convertendo em mero auto-
, .. ~ 

mato , de vez que ao lhe restaria a apuraçao mat rial da ocurrencia 

ou não ocurrência das ditas ofensas. Nio pode deixar de ir mai l on

ge o juiz, porquanto , na espécie, si o empregado não é criminoso as 
, , 

conaequênc as serão as mesmas , tanto na orbita penal como na orb t a 

discipl inar. 
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É bem verdade que a isenção da responsabilidade cri-
... 

minal nao implica a da responsabilidade civil , e consequentemente, 

a da responsabilidade disciplinar. Mais, ainda. - , Um ato nao previa-

to pela lei penal pode, entretanto revestir o caracter de falta gra

ve. Esse mesmo ato, ainda que ujeito a sanção penal, pode não re-

sultar provado em processo-crime e, no entanto, ficar cumpridamente 
, 

demonstrado no inquerito administrativo. Em regra, ~mente quando 
... , 

o processo-crime conclue pela inexistencia do ato e que os efeitos 
, 

da sentença criminal se f zem sentir na orbita disciplinar. 

Todavia, no caso da falta grave de que se trata os 

principios enunciados sofrem exceção por uanto, como já se disse, 

essa falta se integr 
, ,. 

com a propria existencia do ato delituoso, com 

ele se confunde, formando um só corpo, uma só figura, embora sujei-
- , , tos a sançoes distintas, em orbitas tambem dint~ntas. 

Não há, pois, como r ecusar à apreciação da encionada 

dirimente no caso em foco em que se verifica ter o embargado agido 

em condiçÕes que excluem a sua imputabilidade, tanto penal como dis

ciplinar, porque a elas foi le~ado pela atitude excessiva, imoderada 

e injusta de seu superior, a quem nem mais julgava tal , de vez que 

fora por ele arbitrariamente demitido, sob uma forma violenta, do 

serviço do Banco . 

' uanto as d nais faltas imputadas ao embargado , deci-

diu acertadamente o acÓrdão recorriào pela sua não existência, tanto 

que a seu respeito nada articularam os embar gos. 

Por estes fundamentos, 

RESOLVE a Câmara de Justiça do Trabalho, por maioria 
, 

de cinco votos, desprezar os presentes embargos, para manter o acor.-

dão embargado, res s alvada ao Banco Nacional Ultramarino a faculdade 



Proc. 8 110139 

M. T. 1. C. - CONSELHO NACIONAL. DO TRABALHO 

de readmitir o embargado em outra a ência, respeitadas as suas van-

tagens, dada a incompatibilidade man festa entre o embar ado e o ge

rente d Agênci de Manaus. 

Rio de Janeiro , 10 de dezembro de 1941 

~~~Presidente 

~ ~ ;t-;{J~ ) w{JW elator 

ssinado em VJ I I')../ I 4~1 

Publicado no Diário Oficial em 11 I / I fi~.J. 

~L ...., 

r: ! 

-

, 
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8 110/39 - STD-203/42 19 d janeiro 19 

Sr. P 1 nt , 

Tr n " to- v o ' P r o d v ido 
, 

1n , cop1 

a ut nt o da do 
, - utoo cor o r o nos o 

, 
o n ro , 

8 110/39, p l d o Tr o de t 

8 s r 11z no 1 dez m o rÓx1 o ub l 1 -

o no ' 
, 

Oficial 9 e j n ir o c rio o co r te no. 

t nc1o .. 
ÇO B 

ti o 

. B. • 

r . P 1 ent do nco cio 1 Ultr r in 
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ra o devidos fins, que 

ste Conselho, apr ci ndo o 
, 

ao 1nquerito dmln'str t1vo 

B nco Ultr m r1no, resolveu, e. s 

aão r ea l iz d no di 1 d dezembro prÓximo p s . ado, desprez r 

o embargos opostos pelo nco, r e as 1 v ndo-lhe,· toda via, a f a-

culdade d readmitir - voa em outr ênci , d da a 1ncompatib1l.-

dade xlst nte entr 
, 

vos o gerente u ênci de 

forme public ç""o no "Diário Of1c1 111 em 9 do janeir? 

te ano. 

tencios a saudaçõ s 

. B. T. 

, 
n us ; co 
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CNT-8 110/39 

A câmara de Justiça do Trabalho, por 

acordão de 10 de dezembro de 1 941, publicado no Diário Oficia 

de 9 de janeiro último, julgou os embargos opostos pelo Banco 

Nacional Ultramarino à resolução da extinta la.câmara, no pro

cesso em que consta o inquérito adm!nistratigo instaurado con

tra Gerson de Souza Paiva. 

Decorrido que está o prazo para inte~ 

sição de qualquer recurso e como não consta do fichário desta . 
secçã m!i:Íi1fàst·aGão dos interessados, proponho ouça-se a res -

peito a s.c. do S.A.- Em 25 de fevereiro de 1 942 

A~ 
Escriturário 
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Exmo. Snr. Oswaldo Soares 
Departamento de Just1Q do Trabalho 

CNT 8 .llQ/~- SI)I 2QZ /42 
. . . 

Em respost ao seu of1c1o d 17 do corr t , 
cumpre-nos informar que o Sr. Gerson de Souza Pa1va DÃQ! 
tunc1onar1o d r111a1 dest Banco, nesta cidade, mas, s1m n 
de ~n4os, onde ele dev presentar-se exigindo o cumpr1men-

-to da dec1sao seu favor prorer1d • 
Al14a, ' de todo interesse da nossa rerer1da 

r111a1 que Justlç do Trabalho promova,quanto ante , apre--sentaç o do lud1do tunc1onario para r reint grado e receber 
os vencimentos qu lhe compete • -Atenciosas saudaçoes. 

R1o de Janeiro, 

/ 
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DEPARTA TO DE JUSTIÇA DO TRABA'LRO 

C -8.110/~ 9-SDI- j t 9 /4.2 

Snr. Gerson d Souz Paiva 
Ru uro Cav lc nt1 nQ 257 

# 
anau - Am zonas 

,... 
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pelo co 

e r 

8 umpr 

o 

r• o 
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Co 

to 
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Q. e fost s b et1do 
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.... 
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, 
d 
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co a poss1vel urg ncia, 

profer pela Câmar de Jua-

e de zembro de 1 41, # 
publ c a-

medi to, transmitida c 
,. 

ne r o ate ano, do snr. Cbe 

Co 

roces ao 
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CODIGOS : 

PETERSON'S, BENT LEY'S, 
MASCOTT E, GUEOES. 

BANCO NACIONAL ULTRAM 

Ref. 

• 
• 

SOCIEDADE ANON IMA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

Manaus, 2 de Junho de 1942 

Exmo.Snr. 
DIRETOR DA DIVISÃO DE PROCESSO DO 
DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA DO TRABALHO 
B~O DE JANEIRO 

A u
1
s 

1LI í 
l 

1 o r. 9 
A O O O -, 
A08 A A 8 
8fl8 LJ · 

Em repposta ao Oficio de v.Exa.de 7 de Abril 
do corrente ano,relativamente ao processo nRCNT8.110/39,te
mos a honra de informar que foi cumprida a:degisao proferi
da pela Camara de Justiça do Trabalho,em sessao de 10/12141, 
ficando entre a Filial deste Banco em Manaus e o Snr . Gerson 
de Soyza Paiva ajustadas as relações decorr ntes da m sma 
decisao. 

_ Com os protestos da nossa mais alta considera-
çao,subscrevemo-nos, ~ 

/ 
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