


J. Rio de Jane1ro,tg d~ Agosto de 1936 

Exmo. Snr. Presidente do conselho Nacional do Tr 

,., 
Attendendo ao que d1spoe o art 95, § 4!, do de-

creto n.54, de 12•9•34, remettemos a V.E~, Junto ao presente, 

os autos do 1nquer1to adm1n1strat1vo a q_ue respondeu o cont1· 

nuo da Agencia deste Banco em Rio Branco (Terr1tor1o do Acre) 

snr, Yokanaan campos Pereira. 

conforme esse Colando conselho poderá facilmente 

ver1!1car, trata-se de r~o confesso de crime de roubo pratica

do na referida Agencia e que Já fo1 condemnado segundo se vê 

da sentença publicada no Jornal Off1cial do Terr1tar1o do Acre, 

n.27l, edição de 7.4 35 (exemplar annexo) 

Tendo em vista .essa ctrcumstanc1a, e com run~amen

to ne. letra "a" do art.93 do citado decreto n.54, esperamos que 

esse Colendo conselho se dignará de lavrar a demissão que se .. 
1mpoe ao serventuar1o culpado. 

""' 
"<' ~ 1 rotestos da nossa d1stincta con1ideração e estima. . ! 
... ~ valemo-nos do enseJo para apres .ntar a v .Ex. os 

~ l ~ . L 
~ oer.l3.3~1 

~~ ~ Pres 

~~ ~ Annexos • 

~~ -
, . 

\ 

Mod. 03 '03 



_....... ~ ....... ~~..L.JI....L~~~ ...... ~,.Â. ........ ......_...._......_~~ ..... Á.~ ............ ~( 

g •TA DO;::, UNIDOS DO B RA IL ~ 

, .. TERPITORIO fEDERAL DO ACRE f 
,. ............... 

Impresso nas officinas da typouranhia ofllcial 

O novo Interventor passou na Lacrea As jazidas aui'Íferas 
Estados Unido~ de 

'UCitRITOIUO FEOKRAL UO 
'l'clcgrnmmns recebidos de Labrcn dos Estados de São 

noticiam lHW<'t' passado alli no dia 4 1 -----------"""' 
do corrente o nnvjo em que viajn o J ( Communirado (l 
cxmo. sr. d1·. Manoel Ma1'tiniuno Pra- O t·ngcnhoiro Djalmn (luin 
do um·o Interventor Federal nêsto dircrtor do erviço de Fome 
T,'rritório com destino a stn cnpi- Produção Mineral! ncnha <I 

C 
1 

llllla longa eXClii'H!IO peJO::! ]< 
tnl. do Paraná E', 1io Paulo, oxtuu 

.&.o••••sTa.a.o.i.o n o • 

OÃ 
Interventor Fedol 

AC TOS 
DECRETO N . T 

O sr. dr. Snhoia Rib<>iro, Inter· 
\'PJtlot· F•rl,•ral, interino, I' cc
IJuu n 28 do llllll'CO ítltimo, o 

seguinte tcle~rummn: 
Mnntíos, 2H - Cumpre ngrndecrt· 

vossoncia conunnnicação coustnnlo 
tclegrammn 121 vint<' quatro corrrn
te ,. lntivnmonto retimda guarda cs
tn~ão tcll'l{l'aphica por haverem cos· 
SUdOA lllOti\'O ucterminaram uquciJn 
p1·ovidencia. Por totl s essas attcn
t:õ s con~<idcro·me captivo vo. saneia. 
Attrnciosus saudações- JV. Werne!:k, 
dircctor regional Amazonas Acre. 

IH! pl'iudpac:~ jazidnA mrta 
d, ,scnuertas ou redescohcrta 
últimos tempo~ ao long'o da, · 
Pnrnnapiacnba, entre Curityh1 
Paulo. 

At(\ pouco tempo atrás, quct 
quo fnllasl'lo sobre minns 111 
nnquêllo~ Estado!' orn conHi 
viHionat·io, niio obstante ter 11 
nlli, n intlustria mineira, nas 
'" lado do seculo XVI. 

A nltn elo ouro, por um lado 
outro Indo uma ~é rio do medi 
mar)aq pelo Govi'lrno P1·oviHo• 
favor do dePenvolvimonto dr. 
vieram chamar a nttcnção do p 
o csp cinlmonto elos capilnlist 
rn us ri(] ne/.RS potonclnos do 

O Interventor Fed 
Território do Acre, usa 
attribuições que lhe são 
das por lei, e 

lo. V rifica·se, agora, com llU 
geral, que a Scna de Pnrnnnp1 
cMo ubandonadtt pelos bnnd .i 

As iniGiativas de nm Ministério ~r~~~tr!~~o:l~:e~~;~cap:i~: afl~vi~ 
Cnlo de Freitas 

is ricos, vno s tmnsfl)rmnnd 
poucos, numa nova provinda m Considerando que cm 

Administração zelar pele 
e conservação das ruas, 
realizando os reparos nt 
rios; 

A fuixa do tcrr nos clu·yst1 
q uc caracteriza a Serra d P 

( Copyri[!ltt da U. ,J, F.. para O ACRE) pincabu apresenta, Rob o !JO 

vista grolrígico, muita som 
com as mfol·maçõ !l urchcana 
gonkianas do Centro d :'lfin 
racs. Ambas c tas formnçü 
cot·tadns por viciros hydrothr 
do quartzo contendo m111oreoR 
ro, prata, chumbo, zinco, cob1· 
timonio e cadmio. Um grandl' 
ro dôssel'l vieiros IIIII'I'R nta-: 
bôas condições cconomioas, po 
H<'r lavrados após u indiH[><' 
pmspcc~·iio. 

Considerando que em 
mas da cidade de Seabra, 

Não t'Mln dúvida que o Ministt·o 
Otlilon Braga é um dos poucos poli
ticos quo tt~lll umn vi ão pl'lítica doll 
nossos prolllcmns admini'itrativos. 

eipio de Tarauacá, precisai Nos poucos mi\scs em que dirige 
feitos reparos como sejam a pastn da A~ri<'ultura Hun actunção 

11 t tom ~o~ido a mais proveitosa pos::~ivel rOB, va as, e c.; c orientnrln semJH'e no st> ntido d so-
Considerando que não s lurionar queRtÕl'f! de importanci!l c~-

HOS serviços precisam ser r pital quo o seus antecessores fwgl· 
zad'os como tambem a const 1·am ignorat·. 
c;ão do uma ponte á rua J Um dos ~;eus ge ·tos que mais ro-
Pcr.: ôa •.. ~la meJ, ma cidad.ft~1

1c1 ., percw.u;iio vnc tllnuo é o reforontc ú 
u 1 • campanha contra n saúva.lmpressio· 

Ol\8\ 
01 

• 
111 

' pot· opu\\ nado com os o tragos c prejuízos 
1' I'< feitum dêsse 1\I Ull~anbn<\\ causado ú Ja,·olu·a por ct~sn praga, 
a pode offoctunr· deú~l~W l)llC o sr. Odilon Uraga l()mou a iniciuti-
pria, no mometltq)'1acrss o!lu!1 v.t do uirigit· pcnboalmeuto um gran

de movimento prla cxtiucção do fla-
DECT> O'P o}-L91~" gello o com csR' obj1•t~tivo já mobili-

W g .:,tUIIP ~;ou os rocu1·sos de que dispõe o !:leu 
. ·oouv.t il'p ova Ministério afim de tjue a sua ncção 

A~·~· 1° F;ítlltH'lJs;'j gfj.Loj não oncont,·r oml>nrnço do espocio 
. ul.·thos Of)n:r>'l :17!-1 alguma. Nos Estados, mais directa-
1.0 • mil rf ,t) ô1\) o'ZU.ld monto sacrificados pela vot·acitlnde 
do {l 'slll\l ;1'1UP su\llupoJd ô1 dêsso unimnlziuho impiedoso, já se 
1' • ·~ r· o~''\"''"'&e~ ô1p fizeram senti r oH IH'i meiros cffcitos 
t L tlO':> ~· • .-:T da campanha patrioLica. 
.o J "'V T .. 'l <l' .ta- Legiões de túchnicos espocinlisa-
• I 7 · .. ~ dos porconom as zonas mais dnmni-
d, :.---- · ficad:u;,onsiuundo aos lavradores os 

_____---: s ·~ proc Sl'IOS práticos de combate tí saí1· 
opt;laJ:>a 011~v.tJ va e bom as<>im divulgando conheci-

171iS 
1
JP ~1 

•onlllllU OJ'U montos uteis rofct•oHtes â dcfeza da 
1u<ru op 11 • n~s P Sij agl'icultura contru u invasão díh:~so 

. ., 
9
)
11 01·~ o"U1luposso'8Q 1n so~dutt insecto. O }Jaiz fica devendo no sr. .,. ' \) !;0111 ~h QT) 

;,·'t.u:rlt:tlt 0\
1 tJ'C •;nuel.tOO ' Odilon Bragn, m f·1co dessa cnm· 

•·!?.r.: .nnu.\l ~P,.~~1 i 0~,pl\lltl1~\l\l\>nO.\n punha pntt·ioti<~a, dois gruurJPq OA, ... : 

t' tO\\ 'J " lll1° C'n.., "'~ - • · ,..---...-oo.~:p_·'.t..,. o tl\ill' l:l o . ~~~~~~ 
I ..... .._.....,,..-

A região aurífera dos ant 
de Curityba, explorada pelos 
tas no seculo XVII o dl•poi!l 
donada, só ha dois nnnos foi 
UC'rla e, nústes últii!IOs mi• e~ 
sendo oCficientemonte prospt•c 

De~'sas pesquizas ro~ultou n 
cução de que Re está, alli, don 
um tios mais importantes di~l 
t~urif ros do Brasil. 

Dois gt·upoA do cnpitaliRtaR 
são lurga estão iniciando u c 
ção ti f-tas minas . 

O gl'Lipo Monteiro 8c Arnn 
quiriu, de innumoros pequrn 
prif•tarios,a jazidas de ouro dt 
butuvn, 2 .. kuts a oó to do Cu 
Alguns milharesdccontos do 1·~1 
rnm despendidos em compm ' 
ra11, pesquizn , ~ro. occçãc, o n 
çiio da ~l'imcim parte da v 
trntnnw~nto motallurgieo do m 
Esta instullaçiio foi oncomm 
ã casa Ilumboldt, 4ur 1üud 
tmciosnmeute o tratamento do 
rio ti 'rimbutuva. Todos os 
e expcrir·n ias fors11n ~"~''"'' .. 
''" . ' 
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Portar1 

m virtude etermin o trir&,oon t nte eu tel r mma 

e ~~ de Janeiro . p s do, • lO ,uos e ~inte ter o 

In~t ~r m in~uerito ministr ti o p r 
do roubo pr tiaa o elo continuo es
sr . Yokanaan oami10S Pereir , ou !ndo na 
Policia o aac do e o en4o nt o , e o m f o 

e nov confia io o tun olon ' rio , fort lecer 
rova oom ~~ nto o~troa ~~ oiwento ou cert1-
oe <lo iJro rio in ~er1to oliol 1 Jul r utei ." 

fica in t ur do o com et nt in erito mi ni tr tivo . Prs t m 
.. 

rs. runccion rio em exeroioio nes t e no ia E~ il8 " de c la r .., o e 

or e or11;to . 

o 

Deei no o runccion~rlo ar. Gilberto ol p r , como e crivão ~~-

r e t fim e .. ;eoi l , re 1 tar es a ... cl reçõe ue pre r o Continuo 

sr. Yokan an camr;os Pereira , ~an o ror o~v id~ o ·_port ma nt na .Pr.!. 

ão em ~ue se c~a rec oi i4o . 

Peçam-se oerti Õe ~ se uinte peQ& do auto do roces o ~ 

obr o t cto crim 1 noao m apre~o corre no Foro loo 1 e no qual é -

Autor~ a J1et1~ Publio são ftéos o refer11o continuo e outro , 

ber: 

) oert id Õe 
r , re _t 

b) oertid o 
a l?ublio 

o] certid~o 
:rorm ç_o 

d) oert1d o 
e) e ~usando 

d'eol r ções do Continuo ar . Yolc n an C&IA.tJO Pere1-
na Polia 1 ; 

enunci preeenta~a aontr o me mo el Pro otorl 
a l · ' .. s deol~r çoes do reteri~o continuo no ~ roo a o de 

de auJ.pa; 
do Qe acho de .renuncia emin do do Juiz comp tente ; 
l~vr d , certidão ~ ~ nte ~ !in 1 . 

aio ~r u nco ( ore) , l• de fev reiro i 1~~ 

- Gerente 
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ESCRIVÃO 

110 

Crlmo, Orph11os, Ausentes o Jury 

@elttdãa RIO BRANCO- CAP11'!L DO ACRE 
,.,j -

D 

af!a: 
eu, 

serventuario vitalicio bos officios be escrivão 

bo crime, orpl)ãos e ausentes, accumulanbo 

as attribuições bc escrivão bo Jury e Official 

bo Registro Geral be Títulos e Documentos 

bo primeiro Termo ba Comarca be Rio Bran~ 

co T erritorio bo Acre, por nomeação legal. 
' 

~·zl~o, a requel'imen to verbal de p rte interesada 

que revendo ern meu cartorio os autos numero 264'7. de o b m 

que autora a Justiç Publ ca e réos José ~dmundo eix s, 
• 

Yokanaan Campos Pereira e outr , delles folh s renta e 

dois a quarenta e nove consta as declaraçÕes do seguinte te-

8r:- Declar ções prestad s por Yokanaan Campos Pereira. os 

sei dias do mez de novembro de mil novecentos e trinta e 

quatro, nest cidade de Rio Branco, na A enci do H nco do 

Brasil, onde 1'o1 vindo o doutor Francisco d'O ivei Conde, 

Delegado especial para presidir o presente inquerito, comm 

escr1v ... o de seu cargo aae nte non.eado e assinado, ahi, ' 

to ho a com rP. eu Yok naan Campos Pereir , n tu l do Esta-

do do .Amazon s, com vi te e q tro annos de idade, solteiro, 

continu da genci'a do Banco do Brasil nest cidade, sabendo 

escrever, o qual sendo interrogado pel t id de so-

o facto a que se refere o resente inquerito disse: que 

ontem pela manhâ por cerca das s te hor s travessando como 

e cdntume p ra a parte da. cidade que fica ma;r em esquerd 

cre e onde é instalada a ncia do Banco doBra ·1 

qual o de oent P-m re ado como cantina encontrou-se com 

servente do Banco que lhe fez entrega das chaves para abrir 

edificio; que dirigindo- e com a m amo servente Fr cisco 
, 

'\ 
( 



anhos are. o estabelecimento ahi d1r1 iu-ae par a porta do 

·undo do edi fiei o que costumava ser berta em pr ·ne o lo 

e notou que essa po ta não estava bem fechado. pois lin u -

ta da echadu a com quanto lançada p r tór 
.. 

n o estava en-

t oduz da no vaixilho de fecho mas apen s sob eposta a est 

do l do 1 nteri do edi icio; que então o depoente sempre 

compenhado do servente Banhos entroduziu a chave na fechadu-

a e deu volta par reco her. a ingueta e feito isto observou 

que a port livre do obst cu o d in u t 

costa ao orta · que cto cotino o de nt empurr ve. dit 

porta que entret nto não edeu a es e 1m l so permanecendo 

cerrada, o que era de ext nh r por ser, como j d's e, essa 

rte aquela que em primeiro lug r se costum v brj p 

dos funcionarias do Bane , nunc f cando o 

p o nterior; qu imed at ente dou o 

o d volta ao predio e examinar as jan lla do ad opos-

to, na cente, 6u quanto ele depo nt x minava a d lado o-

ente uaes f o m por elle encontrad s re ul mente c 

- \ 

ao ontecendo com do oi 
... 

se vent ao fazer sua verif caçao deste lado lh d u 
... 

o d i mesmo de que havia uma janela nao cerro. c 

ue vindo tambem ele depoepte pe a o 

conta a d re s undo do edi ·cio sse lado e ta-

va apen 1 mostr do aber ur e n ou nos 

um palmo; que a se uir e o ve te 

a j tü que facilmente cedeu e po ela olh ndo pEir o n-

a ~ncia const taram que uma porta interna q d 

do gabir.ete dos fundos para a parte o escritor·o on 

ach m os cofres e l v os do Banco e~tava ab ta quando 

- s6 entantoco"' tune.v se P fie fec d pela es e c-

adu co a peç de r o si ur or . 

cade' o e o e o e d rt bem 



.. 

fechada na ultima tarde de ser iço do Banco pois f8ra e e mesmo 

quem a fechara em presença do Contador a quem entregara s re~pe- -

ctivas chaves; que ainda da mesma janela notou t 

ta e o servente do Banco que o cofre grande da gene a estav tam

bem aberto mostrando f ~ta de encosto ou pequena abertura na orta; 

que imediatamente sahiu pera a rua encontrou-se com o escritur io 

ao anco ob rto Henrique Fernandes quem passou a relatar o que 

ac bava de ~er observado ao que o mesmo escrituraria ordenou ao de-

poente fosse com urgencia avisar ao Contador ao mesmo tempo que 

mandava dar pelo servente igual aviso ao ·Geremte do Banco; que da-

hi partindo ao encontro do Contador do Banco encontrou-o já proxi

mo e lbe relatou igualmente a ocurrencia com ele voltando para o 

estabelecimento acompanhando tamb em, digo, acompanha do tambem do 

do Banco Snr. Gilberto R81 ; que o Gerente Antonio Gomes 

orou cerca de meia hora depois tambem chegou ao estabeleci~ento; 

que até o momento da chegado do Gerente nenhum funcionario pene

trou no estabelecimento mas em chegendo ele foi mandado avia r ao 

Delegado Ger 1 de Poli oi a , para o que s hiu o Caix Gilberto R8-

la e n6~ 1 so determinou o Gerente que ele contino fechasse a ja

nela aberta e fosse abrir a porta de entrada do fundo para o in-

gresso de todos, o que ele depoente executou com assistencia do es-

criturario Roberto Fernendes; que penetrando no estabelecimento o 

grente acomnanhado dos demais funcionarias presentes foi então ex-

aminado a porta de comunicação para o exterior qual ele depoen-

te ao vir abrir encontrou escorada com uma tranca que fôra feit 

ra essa mesma porta mas que s6 fôra utilisada no tempo em que no 

gabinete desse entrada dor.mia ele depoente a mandado do Gerente· 

que de igual modo foi tambem examinada a outra porta de communica-
... 

çao desse gabinete par o escritorio, notando-se nessa ocasi4o que 

ambas haviam sido abertas violentamente sendo que a ling ta da 

fechadura da segunda porta tambem estava para f8ra e o cadeado es 

tava aberto e já f6ra do seu lugar; que h a mais de um mez ele de

poente deixou de dormir no referido gabinete, do que tem sciencia 



todos os funcionarios do Banco tendo ele depoente assim resolvido 

-p & nao ser obrigado a ficar ahi encerrado durante todas as no1-

tes sem· poder sahir e ~rcando com a responsabilidade de uma vigi-

constante o que foi esplicado aos atuaes Gerente e Conta

Banco; que o oofre s6 foi examinado depois da chegada da 

poucos minutos a 6s; qu autorisado pelo Delegado Cel. Joã 

Cancio foi então puxada por ele depoente a porta do cofre pa a a-
... 

bri-la completamente; que esta port nao ~resentava sinaes de ter 

si do aberta de modo violento; que de ois de abert completamente 

verificou-a ter sido arrombada a portinhola do compartimento on

de se guardava o dinheiro do deposito ou reserva do Banco o qual 

dahi se verificou ter sido subtrahido restando apenas uma quanti-

dade ne notas dilacer d uns sacos de dintieiro em metal e uma cai~ 

xa contendo selos; que a fechadura d portinhola desse oompetimeu-

to apresentava vestigios de ter sido forçada; que nessa fechadura 

foi encontrada uma chava entroduzida mas pertencente como logo de

pois se verificou á gaveta interna de um outro cofre que tambem 

ta.m.bem foi encontrado aberto; que para examinar o compatimento ar-

rombado e dahi retirou o seu conteudo conforme lhe foi ordenado e

le de oente algou um degrau de cimento em forma de base sobre a 

qual est montado o cofre, o quo teve necessidade de fazer para 

mais facilmente poder introduzir o mão até o fúndo do referido 

compartim nto; que as chaves do cofre viol do costuma-se ser guar-

dad s pelo Gerente e pelo Contador do Banco; que na t rde de saba-

do ultimo ele depoente assistiu ao facto de ter sido fechada a 

1
porta do di to co e pelo co,IJ.t dor que deu volt a chave na fech -

... 
dura retirando-se de.pois; que nao viu o Gerente do Banco fechar 

s fechaduras correspondente ás suas ch~ves podendo entretanto a

t'irm r que até o momento de ser a porta do cofre fechada pelo con-

tador o Gerente que nessa ocasião não se achava presente não a h -

via fechado tambem, e ogo em seguida todos os f'uncionarios se re

tiraram do Banco por estar findo o serviço do mesmo; que a parte 

do cofre violado tem tres fechadur s, ignorando porem ele depoen-



J 

.. 
de oente se elas sao iguaes ou diferentes no vaccanismo; que das 

chaves dessas tres fechauuras duas são guardadas pelo Gerente do 

Bnaco e uma pelo Contador nao sabe do porem se o Banco possue ou 

n ... o duplicata delas; que n-o sabe se as duas cllaves conservadas 

pelo Gerente servem ou não para abrir todas as tres fechaduras não
1 

sabendo t~Jbem se a chave conservada pelo Contador serve para ou

tra fechadura que não seja a excüusi vamente usada pelo mesmo conta.-

dor ~ ra abrir e fechar o cofre com o Gerente; que nunca ouviu fa-
1 

lar sobre ter sl o mandado fazer pelo Banco alguma duplic ta de 

qu lquer d s tres referidas chaves; que nunca viu nem soube si o 

gerente ou o contador do Banco confiava alguma vez suas chaves a 

outros funcionarias ou e pessoas estranhas; que tambem neo sabe se , 

outr qualquer pessoa estranha do serviço do Bancofez encomenda a 

lgum operaria nesta cidade pa.r f bricação de chave semelhante as 

da porte do cofre violado; que depois do expediente de sabado ulti

mo ele depoente atravessou o rio Acre para r colher-se á sua rest-

dencia na parte da cidade que fica margem direita do mesmo ri~· 

g,ue m is t rue encontrando-se com seu cunh do José Edmundo de e1- . 

~ s or elle lhe foi avisado que sua mulher irruâ del depoente e 

taue se achev h via peorado; que esse aviso se deu ainda 

~a tarde do mesmo sabado logo depois de haver o depoente atravess ~ 

do para sua residencia; que que a isso ele depoente encaminhou-se 

para a residencia de sua irmâ tambem na parte da cidade que fica á 

margem direi ta do Acre e ahi e ahi se demorou ahi por ce1·ca das 

vinte e um horas, quando ~ntão, prometendo voltar mais tarde depo-

is d festa que havia no club dansante denominado Tentamen n mes-

ma parte da cidade, retirou-se p r ua residencia ahi mudando de 

roupa para ir a di ta festa como de fato 
I .___ pó ; que o depo-

ente permaneceu na referida festa até por cerca das duas e meia da 

~anhâ do domingo quando ele terminou; que dahi voltou o depo~nte á 

residencia de sua 1rmâ esposa de Josá Edmundo Seixas tendo em cami

bo encontrado a este que lbe dissera vir ao outro lado da cidade 

ra consultar o medico Dr. Damasceno Junior; que a convite de seu 



cunhado ~eixas ele depoente o acompanhou e imediatamente se passa

ram pt;~.re. e pc.rte da cidade á margem esquerda uo Acre dirigindo-se 

embo pera a casa do mesmo dr. Damasceno .Junior onde onde seu cu

nhado penetrou ern quanto o depoente ficara á port ; que instant~ 

depois regressaram o depoente e seu cunhado conduzindo este al

guns r~nedios recebidos em c sa do dr. Damasceno; que sem demora 

atravessaram novamente o rio e foram para casa ue residencia de 

Qeixas onde o depoente permaneceu té mais ou menos cinco horas da 

manhâ dahi retirando-se para sua cas onde foi dormir acordando no 

dia seguinte elas nove horas mais ou menos; que ele depoente quo.n-

do se retirara do Banco na tarde de sabadoul timo trajava roupa 

branca a qual mudou por outro fato branco pera ir a festa; que du-

rente a festa da •1'entamen e ainda durf:lllte todo o resto da noite a ... 

té quando í'oi para casa dormir ele epoente conservou- se: vesti o 

com o mesmo fato branco que mudara para a festa; que quando encon

trou seu cunhado ~eixas ao sahir do Banco na mesma tarde de sab do 

ultimo, trajava ele roupa parda e quando mais tarde o encontrou no

vamente depois da festa não se recorda bem que roupa ele vestia o

recendo-lhe entretanto que ·era a mes1na àa tara.e, ao que o depoente 

não prestou bem atenção devido a lhe aparecer seu cunhado apressa

do e a fli to; que depois do primeiro encontro tido cora seu cunh do 

n mesm tar e até o mo1 lento E:!ll que o depoente foi para a festa a-

nas mna vez m is se encontrou c~n o seu cunhado, o que se a.eu no 

estabelecimento digo que depois do prlmeiro encontro tido com o 

seu cunhado na mesma tarde de sabado quando o acompanhou at ca-

sa onde ele depoente permaneceu como já disse té o momento de se 

retirar para a festa e da hi até o segundo encontro com ele por 
A N 

cerca das duas e m ias da manha de domingo nenhuma outro ocasiao 

teve o depoente de avistar o seu cunhado; que o que caba de refe

rir é de inteira verdade nenhum outro trajecto tendo ele depoente 

eito durante a noite de sabado para domingo ultimo se não os já 

referidos, não sabendo se seu cunhado ~eixas fez qualquer outra 

sahida alem dus que ele depoente observou e relatou; que na noite 



I
de domingo 

do junatdo 

para homtern o trajecto do depoente foi o seguinte: ten

no hotel 1 adr1d dah1 retirou-se por cerca das dezenove 

a praça Placido de Castro acompanhado de alguns amigos; 
I 

horas para 

que dahi sahindo para sua casa afim de mudar os sapatos voltou lo-

go depois ao encontro de seus companheiros com um dos quaes de no- ' 

me R~ul Lavocat. por cerca das desenove e meia horas atravessou pa 

r a a parte da cidQde p margem esquerda, diri indo-se ambos para o 

arraal existente á praça 'l'avares de Lyra onde se tem improvisado 

aos sabados e domingos como nesse dia varias diversões ao ar .livre; 

que do mencionado arraial onde ele depoente se encontrou ainda com i 

outros amigos como fossem: ~'ernando ebello, Julio .ri:springer, 1 u- ~ 

ricio arias e outros sahiu somente as vinte e uma horas mais ou 1 

IIlenos ou talvez vinte e Ull1B e meia; o que fez em companhia da se

:nhor1ta Odeth ilv uma irmâ desta, a senhorita t'di t Cunha e o noi,.. 

vo desta Octavio Gomes com os quaes tambem a travessou em seguida 

para o outro districto da cidade á margem direi t indo de seguida 

até porta. do. casa da Odeth 'cil va onde deixou todos os 

seus companheiros neste mo~ento; que lo o após ele depoente diri

giu-se para o caf'é do Bachir na praça Placldo de vastro onde se 

emcontrou com Zoilo Cordova, Dauby F' es, z ertno r.asil, Julio 

~springere e José .I!' e i to ze. e monten tos depois Rachid Douck com os 

quaes esteve em palestra e diversão até mais das vinte e tres ho-

as ou antes de meia noite, da hi saindo em companhia de Dauby Pi

es, Julio Espringare e Alzerindo B~asi~ p a a casa onfu com es- 1 

tes reside nesta ficando o depoente até o di a seguinte pela manhê 

~uando se dirigiu p ra o serviço do B nco; que durante toda a noi-

rte de domingo ultimo p ra hontem emquanto perma neceu n rua ele de-

poente trajou roupa branca; que d~o1s do madr ~ada de sabedo para 
I 
r e domingo quando estava com seu cunhado Seixas apene apen uma. 

N'e z .... teve com este e 1'o1 domingo em sua casa quando com ele alma-

çou dahi sehindo por cerca dªs qu torze e meia hor s âo mai o 

ando avistado; que na madrugada de sabado para domingo qu ndo o 

de.:Qoente se dirigia com o seu cunhado para a cu deste n enh1 m pa- t 



... 
nacote ou embru .ho conduzia e seu cunhado levava na mao apenas um 

ou dois vidro de remedio mbrulh dos mas em pequeno p cote, tra-

sidos da casa do doutor Drunasceno; que ainda depois quando retirou

se da casa de s .eu cunhado para a sua nesta mesma mad ugada nenh 

pacote ou embrulho conduziu consigo ele depoente; que durante os 

tr ecto feitos nessa mesm madrugada de sab do p~ra domingo ul

ti o ele de oente encontrou-se com algum s pessoas não prestando 

orem atenção sobre quem fossem elas salvo Ciriaco Jovino de 011-

veir ue passava lcoolisado com outros do que o dec ar nte 

se afastou sem ser percebido; que e e encontro oro C1 eco e 

deu pouco alem da praça Neltel Maia por onde Ciriaco e seu com-

panheiros passavam em quanto o d eente a estando- e desceu o pas-

seio e pa sou pelo trecho, di~o ret ando o eio logo adennte; 

que o estado de sua de sua irmâ na noite sabado para domingo ulti -

mo era grave .mas c amo seu cunhado entende de p 1o.rmacia sabendo dar. 

injeçÕes não foi preeiso que o medico consultado posse ' a a de 

ua rmA; que isso entretanto é apenas o que o deo·arante pres e; 

que não est ' lembr~do qual foi a canoa e canoeiro que der p s-

s m a el decl rente e seu cunhado na madrugada de sab do pa-

do~ingo; ue nest ~esm ~dru a ao ss r n s imediaçÕes da 

encia do nco do Br si ne uma cnormalidade lhe ch mou aten-

-çao nem tambem ele depoente teve idea de observar o edificio ne-

nhuma pessôa tembem tendo encontr do nessas imediaçÕes. lada mai 

disse. Lido e ach do conforme, a~sinwm autoridade e o decl r n-

te comigo Alexandre dos Santo Le tão, e crivâo que o esc evi. -

( ssignados) Francisco d ' Oliveira Conde. Yokanean Gampos ereira. 

AlJxandre dos Santos Leitão. Era o que se con~n nv. e feridas 

"" decl raço s que para oqui 

qual me re to e de tudo 



no 
Crimo, Orph!los, Ausentes o Jury @ettidãa RIO BRANCO - CAPITAL DO ACRE 

... ,, 
eu, 

servcntuario vitalicio bos officios be escrivão 

bo crime, orpl)ãos e ausentes, accumulanbo 

as attribuições bc escrivão bo Jurv e OHicial 

bo Registro Geral be Titulas e Documentos 

bo primeiro Termo ba Comarca be Rio Bran~ 

co, T erritorio bo Acre, por nomeação legal. 

rea u imen to de rte ·n re d que 

.orio os utos numero 2643, de Ro bo, 

blic e éos José dmundo i .s, 

e eir out , del es á folh s cento 

c nto e Afltent co dell s co t s declar 

do se uinte teôr: "':' "R e q irição do accu ado Yok n n C O" 

P reira.- se u d o c do Yok n n Campos 

Pe;reira, j' ua.lific do a folh c nto e vi te e sete deste 

inq to, o u l senqo r en u1r1do el utorid de disse: -
-as su s declar oes de folhas trinta e sete e e uinte 

dus r nov s decl r çÕes e o passa a t zer: que desde o 

1 ou menos qt do t cida.d che ou seu 

Jos~ de s ~lle decl r nte idiado 

e t com per untas a r spoit d ss o o 00 d 

sil onde 11 de la ante era empre ado; que principio e 
... 

nte mes o alguns mezes o declarante nao percebia u o 

com ue seu cunha do lhe faz i essa r nt s, arecendo-

apen me to d alest oue as 

pensan.do e v do pc. confi em eu c h do ct a, 

i screção n ... o duvi d v a o decl rente uma ve or o tra respondi-

as suas perguntas 

rid de sobre o servi ; que s6 m is tarde veio compreen-

/f 



compreender que h~via sido leviano pois começou a desconfiar 

da intenção este quando a principio lhe 

fazia t es pergunt s era em r em sua o se e e tom de brin 

cadeira de modo a não d r a perceber m intenção que essas 

pe untas eram sempre prooedid s de inci tentes convites de 

seu cunhado para refeiçÕes e palestras em sua casa· quo o de 

cl rante começou a desconfiar de seu cunhado querido este lhe 

disse um di que er muito facil assaltar a Agencia do Banco 

do B sil; que desde então procurou o declarante todos os roe -

os para afugentar-se d casa de seu cunhado e es uivar-se de 

seus incistentes convites para refeiçÕes como ainda chegou 

esmo tentar uma licença ou sua transferencie com o fim 

de retirar-se para lonje da influencia ae seu cunh do; que a 
' pes r disto o mesmo seu ounhado · o procurava or toda a p te 

esperando-o no. pontos que o declarante costwnava ~requentar; 

que dentre as informaçÕe que o declarante prestara ante ior 

mente á seu cunhado p6de mencion r a de que o c fre do Banco 

algumas veze ficava fechado apenas pelo Cont dor pelo fato 

de retirar-se o ~er nte por qunlqu r motivo ntes de termin 

o serviço; que por est e outras pa t · uJ ridades inform da 

de cuidosamente, eu ounh do oeixas es av ao páz de como e-

f~ito digo ao p r de muitas minucias sobre o serviço in-

terno do 

declarante lhe desse um -·-
declarante pa a e 

livre dessas repetidas incistencias, trouxe a esmo um dese

mais ou menos a pedida 

cunhado por um desenho melhor ou um 
... 

perfeito. elle decl rente tendo tido oocas1 o de 

c~ave do Contador por diversas veze~ na mão de te ent-e 

senhou um molde mais aproxirr~do, acredit do ent et nto -
isso em nada aproveitava as inte Ões de 

depois a saber que ser cunh do com esses moldes 

--



mandara fazer duas chaves as quaes teve ensejo de esperimentar, 

"" clarante mesmo a esperirnentasse no corre, o que o declarante nao 

fez poe saber de antemão que a chave não servia pois forndcera um 

desenho falso; que então aproveitando a Seixas do facto de dormir 

posterior do edificio da Agencia e 

, conseguiu por este meio penetrar 

elle mesmo Seixas fazer a experiencia com duas 

linguetas nos dois extremos 

declarante esquivar-se seu cunhado mudou-se 

l eal onde dormia e preparav~ com 1ncistenc1a a sua 

que seu cunhado Seixas dahi or deante j 

... 
oes e em olestra qusndo conseguia encontrar-se com o 

declar nte tratava sempre do assumpto relatando por vezes planoa 

de as~alto com uso de narcoticos e outros meios para pôr fim per

severar no pleno do uso da chava; que afinal na t de de tres do 

corrente, sabb~do, tendo o decl rante sido levado por seu cunhado 

j ntar em sua casa com frequentemente aoontec·a este mais uma 

vez lhe perguntou se o cofre do Banco ficara fechado somente ~elo .. 
Contador_, ao que o declarante que por mui tas vezes havia negado 

embora sendo verdade, desta vez, porque seu cunhadolhe observas e 

, elle não queria informa a verdade, então respondeu afirmativamen

te mas dizendo que ia á festa que então havia na sociedede "Tenta-' 
I 

men"; que essa resposta somente foi dada depois que o declarante 

respondeu a outra pergunta informare que o Gerente se retir ra ce-

do, por onde seu cunhado deduziu que nessa tarde o cofre do Banco 

hav1~ ficado fechado apenas pelo Contador; que sabendo disto seu 

cunhado revelou pouco depois o proposito de ir a anco nessa noi-

te durante as horas da festa como realment fez, tendo-se ~rsns or

tado sedo para o lado da cidade onde á in taledo o Banco e onde 

tamb em encontrou o declarante que por 

sistencias o acompanhou constrangido; aue 



da noite estavam os dois assim nessa mesma noite de tres para quo-

tro do corEente porta do Banco do Brasil que foi aberta sem cha-

ve mas com relrtiva facilidade por ambos; que panetr ndo no gabine-

te seu cunhado dirigindo-se para a segunda porta que dá para o es-

criptorio mandou que o declr.ronte fosse observar se vinha gente; 

que voltando ao encontro de seu cunhado o declarante o encontrou 

limando o cadeado dessa segunda parta; que nessa oocastão a mando 

de seu cunhado o declarante passou a limar tambem o referido ca-

deado, mas, depois de algum trabalho, observou que esse serviço ia 
~ , 

demorar muito tempo e elle declarante nao podia faltar a festa;que 

a isto seu cunhado resolvera de modo aborrecido retirar-se t~mem; 

que tudo isso fazia o declarante com o fim de evitar que o assalto 

se realisasse; que em canho para casa seu cunhado declarou que o 

trabalho f.icavo para depois da festa e ora.nou ao declarante que 

fosse, digo, que em caminho para caso seu cunhado declarou que o 

trabalho ficava para depois da festa e ordenou ao declarante que 

fosse á casa delle logo que ella terminasse; que pelos duas e 

meia da manhâ quando a festa terminou elle declarante retirou-se 

apressadatnente para casa onde morava e ahi dispiu a roupa suada me

tendo-se em outra e sahindo acto contino com a idea de ir dormir 

fora sempre com o intuito de furtar-se ao encontro com seu cunha

do; que entretanto sahindo em direção diversa da residencia de 

seu cunhado ao descer a escada e chegar é rua foi logo avistado por 

seu cunhado que est va nas pro imidades e veio ao seu encontro r -

criminando-o por até aquella hora não ter ido ~ casa delle; que 

assim constrangido teve de acompanhar seu cunhado novamente como 

um utometo at~'o Banco do Brasil onde penetraram novamente pele 

mesma porta que havia ficado apenas cerrada; que seu cunhado en

tão apuderando-se de ~~ martello do Banco depois de ver que a lima 

ia demorar muito, com esse martello forçou o c deado, o qu~ não 

re1stindo ao esfo ço abriu ó aço; que aberta então e porta pene-

traram na sala do ~scriptorio onde seu cunhado fazendo uso da ch -

ve o aptada e j~ experi entada abriu facilmente a porta do cofre 



em se ulda utilis ndo-se d um chave e fenda, do esmo 

jmartello e aindn d wna talhadeira e de uma equena chave do 

roprlo B nco, conseguiu depoi de esforços br r a port~nho-

11 de um colllJ)artimento 1nte no c ja fechadura t:icou qu si ar

ncad , no que o declarante foi cham do a auxiliar; que isso 

feito então seu cunhado e d nt o desse comp t i.mento o di

~ nheiro papel que hi se achava empacotado do que tronbem foi 

lo ue a nada m is se sentta com liber 

dede e coragem de resistir; que desse dinheiro fizerurn um pa

cote que seu cunhado m dou quando j
1 fóra do Bane que o de

ol rante levasse p ra c sa delle, tendo ambos sabido digo 

do elle se retirado por onde entr a e mcndedo que o 

te escora se a po ta por dentro e sahisse por wca janella;que 

isso feito encaminharam-se ambos para a rua por s hid de j 

communtcação com o cJ.ub veainho denominudo Rio r nco, 

bservaram que j' o mercado pu lioo na praça f onteira ao 

co havia gente t vez açou ue1ros o vendedores; que seriam 

nheiro 

m is ou m os quando s hiram na rua;que 

assim então seu cunhado lhe ent egou o p cote de di-

ordenou que o fosse levar ~ delle immedi tamen-

I te e 1 o esper sse em qusn to ell.e i ; c sa do medico; que 

I ssim fazendo o declarante no trajecto para casa de seu cunhe 

do e n a it ção da espirito em ue a n~o conheceu n ~me mo 

vi. :u.~ . ga o em c s encontrou sua 

mindo pelo ~ue de on o o pacata ~m cima de ~ 

em silencio esper n o o seu cunhado que chegou d' 

tos e tomou cont do dinheiro empacotado, depois 

mesmo estado de agitação retirou-se o depoente p rã a s 

onde foi dormir; que tendo dor ido at tarde soube ao accor-

dar que seu cunhado ah viera e deixar a dito a wn de seus o 

panheiros de mor da que o decl rante fosse almoçar com elle; 

que chegando ~ casa de seu cunhado já o encontrou mesa ten -

1do-se retirado pouco depois sem quase nada haver comido; que 



nessa occasião a irmâ do declarante se achava acamada· que de-

-poi isso o decl ante nao o sa de seu cunhado 

-nao s bando que desti o elle d ra do co; qu 

paresse que a irmâ do depoente s6 v.eio a ter conhecimento do 

que se paasar de~ois que a roticia se divulgou e ella obaer

vou au cas v giada pela policia; Que não s be se houve al

guma combinação com outra pessoas pera execúção desse plano 

de ass lto aQ Banco dQ rasll, p ecendA-~he entretanto que 

- -n o que est s revelaço s elle declare~te f z expont ne 

amente assim tendo-se esolvido simplesmente a bem da verdade 

e par d sfazer accusaçÕes que lhe fazem injustamente de ter 

agido com proposito delíberado e consiente e mesmo p r f zer 

sessar insinuaçÕes que lhe dão para contar os f ctos por mo-

dos diferentes; que ess s ins ·nuaçÕes lhe tem sido feita so

mente por seu cunhado ao quel, na situação a que o declarante 

chegou e consciente j do papel ue se prestou, não está 

Inais desposto a obdecer, prefer ndo assim contar as coisas co 

lidada e pass ram. ada mais disse. Lido e achado 

s ignam a autoridade e o declar nte, commigo Alexan~ 

ei tão, escri vüo que o escrevi. ssign dos)-

Francisco d'Oliveira Conde. ok na n pos l?ere r • ex n-

dre dos Sa tos Leitão. 1 ra o que se continha n referidas de 

clar çÕes que p aqui !ielmente ti~i~esent~ certidão 

pe~a qual rue reporto e dou fé.~/~~~
~CG-U,~/ ~~~ ..Aif!iíiG~~~rt:Y 
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eez~o, e 

serventuario vitalicio bos officios be escrivão 

bo crime, orpl)ãos e aus entes, accumulanbo 

as attribuições be escrivã o bo Jurv e Ofticial 

bo Regis tro Geral be Titules e Documentos 

bo primeiro Termo ba Comarca bc Rio Bran~ 

co, Territorio bo Acre, por nomeação legal. 

ri.me to verbal d A interess d 

ue revend._o "11 u c r to r os to o rou o 

- réos José c .P u s o .t<.d.mu ndo e -
e out 'del e f . cen o e f? sent e doi cent · 

sessenta ci n o o rel to rio do seguinte te o :- In ueri t 

oliciel. übjecto: roubo n enci a do c o do !:)r sil, e 

Rio Bre.nco,C ,pit l o TArritorio do cre,no. d -

de m.il novecentos e rinte e quatro. 

1 1 ob e !J ru-

de um ro ' i.do n madru de donungo, u_ 

t do fill o do Br :ül n "'t 

O f cto che u ("! nhec I'·; (!i_~ n a hu do segun-

- e i a , c c o do c ren e , o lllil.. v1 o da c 1 ( declc.r 

de l ~. ci c o a d :ze ov e) • me n ai i stau 

r d i to nece serio,co miss·onado esse_ 1' 1m um 

ecia (port r ~de ls. dois e t es). s prUliei 

d u t ri dad poli c i foram s vi ncias 

17 -se,í'oran s d vi ilanci o porto e no..s e r da 

ic. çêo com ci d de e, s pe ·c d tem o, d 

belecimento b nC' -r·a v·cti11l do asslto. r a a u el. as, 

foram ec mme nd d ~ ~alie a m1lit r a~ medià a conv n·en-

tes; p r s u. tim 1 oram nem a dos per· to , o e mo tempo 



"" tempo q1 os fu ncc íon r O'"' do Gu Ident i c çao p o-

ced m s ne esss.ri as pesqu ize:s e tom vam photographia do 

objectos e 1 c s • e resueito,preciso C!e 

d 1 ar men ionndo que as do G b · n e t d I d t 

oro.m st v e 

lei g , que, t do e.co rr1 do e 

ul das pela curiosidnde 

.st eb el ci:m.en to ssol t do n tes 

da n t re.d dos peritos e func cio na ri os do ser de dacti-

loscopia, tu cb d struiu em moteri de vestigios deix dos e-

ssrl t t, , e 

u elemen o 

a a pe~qUiz fol oossivel ob

ste en t, o. J:!i s im que , u-

ti liz dc:..s s irapres Õ s di t es dei cdt.. po certo na porta 

o co f r.-, vi o La do e prí Hcj ~ lme nt e no::> seu~ me taes exn ellos, 

como ainda .QS ne dc:-g que os ass tant .:~ tmpr · i 

hum ido 1 s 1 i d õ .di f c1 o, fo em dif.fic ilmente de ;cobe tos 

e toma ror pi en s al.gu ns si a es re sos na poei-

-r a d ue lle movel, an s n ... p a 1e..o dos cu i-

O"'O s ainda nêo h a tocado. Is 1 i ' s,n -o era de ext anh r 

tendo- e em oo nta que cedi. no ,.cr 

-dessa ~ impr~ OP.s 

descooertas fo m det omente ex.s.minadas e afinal co 

O resu tado d sse e me co 1 r tivo ab iu a primeira 

olicial,coruo er e a "'per r (V • .r ela to i de · 1 s. 9 

i te. ao 110r esse me i o co o susp\:::1 to, o cont nuo do de no 

m okanaan liam os er r ,foi ele osto 1mnaà1· t(J ente sob 

c.. · s c r e t vi gllo. nc i a , s eg u 1 nd o os s e>u S s.os o_r u e.S 

do s viço olic iel. Cone omi tan temente er2.IIl as d.e -
-ela r coes çlo Gerente, do Contado , do cru. a e de outros func -

cíonori os da .A:?r->nc1 , corno se ve de f'ls. c nco o. ezenove. "m 

quanto isso, s observaçÕes m t:>rno pe soa de okanaan de 

-~r com cl (Sl,.lm· in ormaç o es qu i sen.do co 1 · d p l ut o 

i da de policial faziam que .o.s sus pei t o c,r im e t 

sem é. pe" oo. de Jo é Edín.t do Seiza.s,cunhaao d uel e 1 e,uois, 

teve de ser or enaae. a mesma vigilancia s oore pe 



~)i? 
/?~ 

s e en torno de sua r e si d enc 1 e.. Por outro la do, os de-

:vLol.aºº---.e de onde os ass 

da re.s..en t ovent 

~~=~~==s-=d~e~clarn~ÕPs~e fls. cinco e e. carta 

hatant_e_,®El§ outras í'ech durtC! cuj s chaves 

pe~.Q Ge_xente. Todos os funccioHe.rios sabiam disro,como 

vê 
... 

das lie_cl ex Q.oes a. e ª--• dezenove. 

estava _guardado o dinheiro de 

cuja chav~ er.; excl.us Lv_.ament dQ Ge.rente, 

arrombado nessa ma dru_ga da 

o teria aberto? De g_ue chave se servjra o assalt nte? Era 

l logi oo 

das so br e os. i'uuc..c.J.one..ri o 

ue as ras_]Ostas a estas 

de ver g_ue 

d~us p_e1 t veh emen.t..e o 

uestoes trouxessem duvi-

l executor 

~--~ paliei~ enrl~--------

de elll\.fQ &Q.___Q,ue'--1----~ 

o B.enc..o co.mo_cl dent.r_o o pr...opr..i.o e~t elecimento._~--!:---

... 
gaç OEs t'ei tas nas o f 'icin.aa.._de fer..reiro da cidade :vie_- -t----

traze.r alguma luz ao bif.ronte e com.olicado pr oolema da 

.. 
do Contaaor. Entre a fabri coçao de uma 



:uma e. ·a.e outr_a_ meQi r o esp co O.e qu · :nz e dla§ pouco Ulliis E 
encomrnendfl dessas chaves fei te. so 1U' -

texto de Ul11 pedi-do Vindo de Antimary ou .bOcca do .Acre__Jem-

'~xc;,s~contr·a izenQ.Q_o tr~s _m_e_chanic.os 

ue isso declararam a fls. vinte e sete,trlnta 

so_} g__ue es·e enco.~unenda 1'ora _par· substituir a chave 

trinco de U? casa. E o modelo? A isso res_lX.Indem .::Jeixas 

e os tres mecharrlcos :-Um .desenl:o a tint· .em .D'l'lel recorta-

contornos. E o orlEinal,nois oue a 

· d.o'? ResJ2_on <i e Seixas · -0 de:-,;enho foi traç!à,_do de 

o c so 

obvi..am .d c er..to modo Co.J;ü.ados os 00-.!!, 

I tornos o._a e 

rnome to 

jfls. QU rent a e oito} não s6 

{! f abri Cf'Q ... o de nenl wna chsve 

_ne.3ta 

Ae.c.r:açc e no·t 

(auto de fls. s~ssenta e um de 

cento e seis) ,mas es'-'la mesm nem condiz com o modelo 

c s ~ s, c o mo demonstram PS _lJhoto gf'ou lüas in di cad "'S. 

Banco,donde ou , 
a_ um_ _me___s ..mll..l__S 0.11.. l.!lell. o d 

Q... e,d' do o seu J! rentesco com ose ~dmundo Seixas 



no pr. op i o ed.i.:fi ci.o d encia m ubaa.a, tudo isso---~"" o~ 

· d s no cofre 

de.s enho das 

t ter c e 

s.an. de lx r sus:pe.i t s com.nrome.t tedo 

~rchitet r 

~as v e~ t · gi o e eduç.Õ .. hu. vi.arl ind.ic...ada 

Dr ~ eme.nt_e._ _s..; uida pe.l..us inv.as ti 'E.Ç Õe"' 

ÇQ st_ v Q 

do- e .s1..l.S.De · to..~ nra CU.Xf\ r.. fru 

dlnhaL 

cj el mei.s nroximo, s decl 

Q_b c. ..ch 

Logo ue._ f.oi .!ll!:.nh... as. v: 



!'1 de um d s ch ves 

ioria de 

Mnlber 

X 

_papeis e-

d el.J. a en.cont.r:ada. 

di- -

Cuto ele fl'3. e tres ) . As declaraçÕes dec::oc; 

ndo J:lera 

W-:.i.r.mar a. .es;ponsab 

wn fac ... o 

solo 

encontrado na residencia dF! Seixus,como ainda 

s in o.ic e.ç Õe s 

de cento e o i to 

-~-----"'-=o,_,.r~no da. casa de .José Edmundo Sei::x-~1 co~o conste._j.c 
c 

_________ qe fls. setenta e seis. desse ~esr•1o dia nove!_ 

ruent8 Jl.J2rehendida (auto de fl§. oitenta e 



l lC..1 d.cL .Banco àQ. .Brasi J ,.ffll tf:.ILdo.. 

senta e oito e setenta e oito 

s. , i den.ti.!Lc an_d d.inllill.r.o__ a 

os é 

decl araçÕe_s_ a.e fla. ci nc..oent 

11 r...en.ta e Qito 

a no v e, d8.!l.onstx ssaLtentes penetrax 

e_ nci bane ari..a m-_çend nort d 

qu dL pc..ra o a.a.ine.te onde até bem pouco 

f.e.ch dura.. Eip. ambas ,..------

ar .i:o..ra~ de-

_se u tillz ram.. de ch..av..es 

~w~~-~·olancia, pós 

dec.L .... çÕe..s e con j 
... 

.s · nv.est çoes do 

nov_ent ...e t!!e.s a segu nt~s d ~ 



Já .s.e e l ou., a o rlos ê :!:drn.undO Sei .. 

xe.s.. Mas , o compar.tiJne.nt · in.ter.n.o, onde. ,a reserva bane tl 

a ae ach va 

~ trurr.ent os 

a~dada,f.o arrombado com utilização d..os ins -

san i da aos ssal tantes e deu .POr uma janella 

pa.r 

de fls._Q_ento e cincoj_ declara.s_Õe 

I 

------;~--~~.~~~~~~~~ 

E!!ancis co 

Eauardo 

ctru (7aa a de domin~ , 

-esumi s d ecl ra_çoe s de 

e um verso a cincoenta 
.. 
oes d.o s dois s el tª-nt es a fls . tr ln-

.. 
çoe do 

e sete e as de d. nna Ajuricaba Tavora 

reccllem 

ue recaem 

e s e r e lc. to u s o f: menta do s 

cl nco a oi tenta e seis e cento e q_uaren te e um C1 .cen o 

q~en.t_a. e d.Q·s. s declar&qÕeq des e continuo sobre o 

u tro do corrente,mormente durente o tra-

u ill1 to a s d e ., " e s ã.o t 



ortou de distr:i cto 

· ncoen-

oi nc·oent a 

elQC 

do B nc o J co n1' o nn e decl araçÕe.s de fl ~. oi ten"ta e 

t_e des..ae e_tabclect..mento .sabi..cJil d.e t.ü.l utili de,isto é, 

:a )c das.pacb o a w to 

to e ta.._ _____ _ 

(_Of'..fic.io _õ.e 

nlifi co.ç ãa ~o .L tomada c. 

.c..e.n..to e vinte e .set 

trehidas as íllhas 

os_ au.to"" 

tQ~ v. nt.a e nove !!.. cento e 

'speci 



e_ne.cessi 

Escrivão extr 

c nt o e vinte s e1 s e c en t o e 

G bllnAte de J,:den ti 
... 

conclusoes do nresPnt e r ela to r i. o e ind c ~"OEls n 

ias event i v , I? ar e fp to do 

®.a a ~. .e 

novembro de nil novecentos e tri nt ... 

r. r a 

2nado rela o i o do 
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Crime, Orphãos, Ausentes e Jury 

RIO BR!!ICO - CAPITAL DO ACRE 
.tj'l. 

o e u c 

@elttdãa 
~ ~~a:~eu,'Ul"[ 
serventuario vitalicio bos oHicios be escrivão 

bo crime, orpl)ãos e ausentes, accumulanbo 

as attribuições be escrivão bo Jurv e Official 

bo Registro Geral be Títulos e Documentos 

õo primeiro Termo ba Comarca be Rio Bran• 

co, Territorio bo Acre, por nomeação legal. 

e uer·mento de parte interessada que 

io s utos numero 2643 de Bou o, em ue é 

Ju..s.ti ç ..Publica e. .Ré os José ~d.:iL.undo Seixas, Yok n n 

e outr • elle fo.lh s dois quatro consto. 

denuncia do seguinte teôr:- T rr1 r·q do cre. Promutori 

ublioa da Comere de Rio Br nco - Rio r noo, R ~ n 

1934. ~xmo. nr. Dr. Juiz de Direito. O romotor Publico 

comarca, por substitui~-o l gal, usando das attribu çoe 

ue lei lhe co, ere, vem per nte V. Excia. off recer denun-

contr~- !nllJDO S~I ~, rrasileiro natur ljs dQ, de 

45 annos do idade, co~~ rc nteJ c do, c i-

d de, abendo lêr e e ctave . Yokan anO ros Perai.r bras i-J I 

büro, ema~onense, de 24 ennos de idade, so eira_, COJ:'I inuo 

B..a.nco do .ôrasil,. r e. · den e cidJ de, s ~ndo lê.r e l"l"'-

F ja de ereira <te Q ixas, brasileira, c a-

S~da, reo'dente nesta cidade, domest1C ,e lUlher do primeiro 

~enunci do, pelo fac o c liaino~o q e p ssa a ex~6r.: nhâ 

o dia 5 do corrente mez, por um viso lev do ao conhec~ento 

e Po QU- e triste realid de de que havi r ou 

aba a Aganci do Bcmco doBra 11, em grandios& importancia. 

nstau do o competente inquerito policial e tomadas as provi 

e1ctus !].Ue o onso e e~s·t ve., roce ElU-se a ex me no estabe-



.· • 

estabelecimm to banca , victima do ass lto. O ~etc crimi-

está devid amente ap a do d se úint maneira. H~ uns 
. 

me es. proxí demente, o primeiro denunciado J'osé Ed-

mund eixas vi h remedttan o roubar o dinheiro da encia. 

do Ba o do Bras J, que ell sabia ali encontrar-se por de

claraçÕ s de se cunbao.o "(oka naan C mpos Pereira e depois de 

deligenci as de que l ançaram mNo , ram criminosamente 

um molde de chave do cofre da eferid enci a e na noite de 

n, u-3 p r 4 do corrente mez, Seixas e seu cunh do Yoka 

sando de violencia rorç ram a porta dos fundos da encia do 

Banco do Brasil, alli pen etrando. Depois de ~orem em pr tic 

os meios para abrirem o cofre, com facilidade o r omb am. 

Então os referido ~enunci~dos, utilisando-se, ainda, de to-

dos os instrumento p eh ndidos · e constantes 

auto de fls. 24. (inquerito Policial), cujas photo r phi s s 

acham a fle, 99 a 104, podaram arrombar o compartimento in-

terno do cofre, ondA se encontrava o dinheiro, delle subtra-

~~ndo a import ncia de 397:500'000, toda ell , depoi , appre

hendida pel autorjdade pol c al, na fo a descr-ita no in ue-

troto, meno a importoncia de 00~000. Os primeiro denuncia-

dos não negarem a autoria do facto criminoso tic do. 

~ timas declaraçÕes prestadas pelo denunciado Yokanean 

Campos Pereira, e que foram tomad s a re uerimento desta P 

motoria, se infere nitidamente culpabilidade de eixa~ 

do denunciado Yok naan, de um modo cabal. A reconstituição 

crime é perfejta e Rrestada como cto de desafôgo de 

s iencia revoltada • .t cr minalid de de Meri Naz reth 

de Seix s está devidamente comprovada de modo cl o e p ten

te. Os denunciados Seixas e Yokanaan acham-se presos preven

tív nte, por determinaç-o leg 1. Os denunciados assim o

cedendo, acham-se, pois, incursos o prim iro-José Edmundo 

xas e o segundo- ok na n de Campos Pereira, nas penas dos 

tigos:-356, combinados com os rtigos-358, 18 

... 



!~ria de Nazare t ij Pereira d Seixas, nos penalid des dos ar

tigo 356, combinado com o 358, 21 § 3° e 363, tudo da Con-

solidaçeo d s Leis Penaes, pelo que se offerece pres nte 

denuncia para o fim de erem punidos com o m ximo des 

das penas, visto terem concorrido s circumstanoie.s a gr 

l tes dos -1°, 2° e 13° do artigo 39, da citada Consolid ç~o. 

Requer-se, pois, que recebida e autuada esta, se proceda 

formaç - o da cul , éi.os denunci, dos, í'eita as deligencias 

ge.es nara o sununario de cu , 1 ttmadas as testemunhas cons 

tentes do ro1 ab ixo, m rcando-se dia e hor 

smmnario, com sciencia desta romotoria epartes . Rio Br nco, 

28 de novembro de 1934. (a) Juven l tunes de Oliveira. Pro 

motor Publ r o, Aro exercício. R61 O,e teste!"lurll'las... es1Çlonc1a~ 

1-~ uardo Pinho, ne ta cidude. Fra~cisco Baptis t a da ~ilva, 

idem. 3- 0vidio Dant s da Silve, idem. 4-P dro Ramos da Silva, 

idem. 5-Edu rdo Jo'ê Fr nc co , idem. 6-Manoel Rodrigues , i

dem. '7-Rayrnunda Vianna, idem. 8-Jos " Francisco ébs ::>a.ntos , i

dem. Rio Br nco, 28 de nove:nbr.o de 1934. (a) .Juvenal Antunes 

de Oli vetr . Promotor Publico. ti:r o que se conti ha nu refe-
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Crimo, Orphãos, Ausentes o Jury 

RIO BRANCO-CAPITAL DO !CRE 
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eu, 

scrventuario vitalicio bos oHicios be escrivão 

oo crime, orpl)ãos e ausentes, accumulanbo 

as attribuições be escrivão bo Jurv e Official 

oo Registro Geral oe Titulas e Documentos 

oo primeiro Termo ba Comarca be Rio Bran

co, Territorio bo Acre, por nomeação legal. 

~zl~o, a requerimento de parte interessada que re

v nuo em meu c rtorio os autos nur os 2643 1 de oubo,~m que 

a.u tora Justiça Publica e ·Ráo José ~funundo eix~ , Yoka-

naan Campos ereira e outr , elles folhas canto e noventa 

e nove duzentos versos consta o interrogatorio do te8 se-

guinte:- lnterrogatorio do Réo okanaa Campos Pereira. o 

mil novecentoª e trint e 

quatro, nesta cid de d~ Rio B:c co, no Forum, pr ente o e-

itissimo Juiz de Direi to, D utor tonio J'lb 1 V sant de 

ito, co~nigo esc ivao e seu cargo nomeado, ahi pre ente o 

an o Pereira, livre de ferros e sem constrangi-

11en to Juiz lhe foi eito o i te rrogat o rio do modo 

q lt e :- r untado u 1 o seu nome? esp.ondeu chamar-

se Yo pos Perei . D onde n t ? 
I 

z nde reside ou mora? Ne,ata c idade. H a quanto tem-

mais de treze annos . ual a su profis o ou meios 

ccionario ancario . Onde estava ao tempo em que 9 

iz acontec~u o cr e? Nest c dade . Conhece s pesso s que 

eposer neste recesso? H qu to tempo? Respond u que co-

heçe h muito tem1o. Tem al u . motivo particular a que 
... 

ua a denunc J,.a? Respondeu que na o. •rem f e. c tos a allege.r ou 

rovas que j;ustifique ou mostrem sua 1nnoc ncme? espond 



que foi influenciado com in 1stenci lo eu cunh~do Jos E-

dm ndo de e1xas par e levassem a effetto o roubo d en-

Banco do Brasil nesta cidade; ue o interrogado procu-

rava sempre fugir as investidas daquelle seu cunhado; Que es-

te sern o interrogado que se viessem descubrir o rou 

bo, a este, o inte rogado d 1 e contecerfa pois que dizia 

ser por caus de nolit ca e f ltas de garantias policiaes;que 

tão grandes forám aR insiniaçÕes e assidios de ~eixas para 

com o interrogado ti> o u ti o momento, que este ece.bou c.cce

dendo d realisação do pl o ao roubo; que o interrogado en-
... 

tes dos factos da denuncia n o se ent ia garanti do pela poli-

ci dest cidade; ~ue a conscienc a do interrog do sempre re-

peliu as proposta~ que lhe f zia ei t ue sem animo pa 

ra recusal-a cabou accedendo. P lo inter o do foi pedido o 

praso da lei para anresentar su d fez • O ue lo Ju z foi 

deferi do. E como nad m is di s e em he fo 1 t d m 

do o Juiz encerr r este uto de I errog tmrio que li~o e 

chado conforme vae assignudo pelo uiz e r.ubri cado o In! 

do t bem o lnterrog do. D 
, 

esc vi. ( 

B ito. Y kan n Cun o Pereira. E ~o e ~p continha no 

ataria que lido e ch·do co fo e v · ssig-

que aq 



DO 

Crlmo, Orphãos, Ausentas o Jury 

.. ~' 

RIO BRANCO - CAPITAL DO ACR& 

"i' 

serventuario vitalicio bos oHicios be escrivão 

bo crime, orp~ãos e ausentes, accumulanbo 

as attribuições be escrivão bo Jurv e OHicial 

bo Registro Geral be Titules e Documentos 

bo primeiro Termo ba Comarca be Rio Bran, 

co, T erritorio bo Acre, por nomeação legal. 

uerimento de parte interessada que re-

ndo em meu cartorio os autos numero 2643 de 

a J atiça .L/ublic r e Réos José Edmundo~ i as, Yok n ~ 

an Campos er ira e outra, delles as folhas duzentos 

e oeis a duzentos e trinta e cinco, consta o respeit 

pacho de pronunci do seguinte te6r:- "Vistos etc. 

do oe xas, brasile ro n tur l sado, casa o, com 45 nos . 

id de, comer n ~ re~iuente nesta cidaue; Yokana.a.n ~ampos 

r iia, br sil iro, soltejxo, com 5 nnos de id de, funccio-

nario ancario e ~a ia a reth ereira de Se s, brnsilei-

ra, c s·d , com ~3 annos de idude, residente nesta c pital, 

estão denunciados: auelles incur.os n en do arti o 356 

combinado com os artigos 35 , 1 1° e 363 da Consolidação 

Le1s enues, e esta no arti o 3. ô, combin~do co os 358 

3° e 363 d referid Conso 
.. 

d çao. Os do p ime os 

.Presos preventivamente e assistiram formação da culpa 

com s o malid .des exigidas por lei, na usencia da ré, 

v l auesar d intim d ra os ctos do summ rio. O 

ccusado Jo é dmun o Se fo· sistido na in trucç-o crt-

inal pelo seu illu tre p trono, consti tu ido pelo nst 1 rrento 

fls. 184. For m ouvid s oito testemunhas numerarias. nter ... 

rogados os réo~ osé ~dmunao 'eixas e Yokan n ! pos erei.r&, 

t 

, ' ' . 



este ratif1cou a confissão feit na policia. ~ediram ambos o 

leg 1 cr a resent r def s.e, escript , o que foi defe

t'ls. 213 a 222 encontram-se as razÕes do accusado Jo 

eixas. Eis a denuncl :-" Na manhã do dia 5 do 

corrente, por um aviso lev do ao conhecimento da policia cbe 

gou-se á triste realidade de que havia sido roubada a Agen

cia do Banco do Brasil, em grandiosa importancia. Instaurado 

o competente inquerito policial e tomadas as providencias qu 

o caso necessitava, procedeu-se a exame no estabelecimento 

be.nce.rio, vict'ma do assalto. O fG.Cto criminoso est devida

mente apurado da seguinte maneira. la uns tres mezes aproxi

madamente , o primeiro denunciado .José Edmundo Seixas vinha 

premeditando roubar o dinheiro existente na Agencia do Banco 

do Brasil, que elle sabia all1 encontrar-se por declaraçÕes 

de seu cunhado Yokanaan Campos Pereir depo de deligenc i 

"" as de que lançaram mao, arranjaram criminosamente um molde 

da chave do cofre da referida ~ncia e na noite de 3 para 

4 do corrente mez, Seixas e seu cunhado Yokanann, usando de 

violencia forçaram a porta dos fundos da Agencia do Banco 

do Brasil, alli penetrando. De ois de porem em pratica os 

meios par abrirem o cofre, com facilidade o arromb ram. En

tão os referidos denunciados, utilisando-se, inda, de todos 

os instrumentos devidamente app~ehendidos e constante do au-

to de fls. 24 (inquerito Pol cial), cujas hotographias se 

acham a :t'l • 99 a 104, puderam arrombar o co nmartimen to in-

terno do oot're, onde se encontrava o dinheiro, delle subtra-

hindo a importancia de 397:500$000, toda ella depois appre

hendida pela autoridade policial, na forma descri ta no in-

qu i to, menos importancia de 200 000. Os primeiros denun-

ciados não ne aram a eutoria do facto criminoso prat d T -

t mas declaraçÕes prestadas pelo denunciado Yokanaan 

os ~ere1ra, e que foram tomadas a requerimento desta Pro 

motoria, se infere nitidamente a cul~abilidade de ~eixas e 



,.. 
do enunciado Yokanaen, de modo cabal. A reoonstit1içao do crime 

é perfeita e prest da como cto de desafogo de uma consciencj re

vel tada. A criraine.lidade de Mer ia de Narazeth Pereira de Seixas es 

té. devida1nen te co1nprovada de modo claro e patente. Os denunciados 

Seixas e Yokene.an achrum-se presos preventivamente, por determina

ção legal" ••• O historiao do facto, tal assim delineado, se acha 

fr ncam8nte consolidado pela urova testemunhal, 1nd1c1aria,exames 

periciaes, autos de apnrehensões e reconhecimento, oonfissÕes,pho

tographias, de fls. a fls. A argumentação desenvolvida nas razÕes 

de fls. 213 a 222 não convence pela sua fragilidade, a despeito da 

perspicacia e habilidade do seu respeitavel signatario. ~ pena que 

o illustre causidio defensor do accusado Seixas, tenha enveredo 

por caminhos e atalhos tortuosos, insinuando, por isso mesmo, ex

ousas e dirimente que não podam enquadrar-se ao caso dos autos,tal 

o cortejo e sequencia de acçÕes de que lançaram mão os denunciados 

co-autores para effeotivação do crime que lhes foi imputado. - Do 

b6jo deste volumoso processo, resalta unicamente na sua claresa 

crystelina, a OBEDIENCI DOS ACTOS Á VONTADE DOS SEUS AUTURES/Pro

cura a defesa convencer: a) que a confissão do accus do Yokane.an 

Campos Pereira é tendenciosa, com o fim de chamar a si a classifi-
H 

caçao de cumplice no facto imputado, e, consequentemeLGe, reduzida 

a sua pena; b) que o réo José Edmundo Seixas se tornara um apaixo-

nado político; c) ue de calmo, ponderado, reflectido, viv ~ que 

ra, tornou-se, por occasião das ultimas eleiçÕes, um obcecado pnr

tidario; d) que essa paixão doentia o transformou de um homem cio-

so dos seus deveres, pae de fam1lia exemplar, num individuo sem 

vontade, dominado pela exaltação, irreflectida; e) que empolgado 

pela ideia da necessidade de um facto local, que diminuísse o pres

tigio adverserio, de vez que o novo Interventor não satisfez os 

caprichos e as perseguiçÕes esperadas pelos seus correligi arios 

políticos, e resUltasse em beneficio para a sua causa, praticar 

e.quelle ac to, embora f os se ingrc to o meio; f) que tudo i .sso eram 

os prodomos do desAqu1librio mental que s6 esperava opportunid de 



para explodir, como de facto explodia; g) que a prova da vontade 

I superexcitada de Seixas COI!Siste 8J.!l. não ter tido elle a cautella 

peculiar aos criminosos ardilosos, ocoultando efficazmente o pro

dueto do roubo e não deixando vestigios da aua _coautoria no orim~; 

h) que a epilepsia, doen~a mental, é revelada por uma auto-intoxi-

Joação permanente e uma exoitabili~de facil dos centros oortioaes 

e medulares que promovam modif ioaçoes fundam.entaes de carga e des-1 

. carga motoras, sensoriaes, psychioas ou visceraes, etc; 1) que po, 

. effeito da pro~r1a tara que explodia violentamente a sua vontade ej 
o empurrando, não para as grades da prisão, mas para um senatoria 

I 

1 

especial onde se possa curar, dado o enfraquecimento do seu sub

consciente, commetteu o facto sem previsão, pois que e~ta era im

possivel~ emfim, Seixas um epletico. E se estando em consideraçÕes 

~obre a eplepoia, citando autores. Vejamos por parte: a confissão 

do accus do Yokanaan n-o é, como quer o advogado de Seixas, ten-

denciosa, com o fim calculado de obter equelle co-autor a classi

ficação de cumplice no facto que lhe é imputado, de vez que foi a 

sua propria confissão, corroborada por outros meios de prova, que 

o levou classificação dada na denuncia. Não poderia haver nessa 

confissão expontanea o subter~ugio para a diminuição de uma pena-

-lidada. t ella uma verdadeira reconstituiçao do crime. O que se 

vê é o moral reprimido. O individuo que confessa o crime como con-

sequencia de um sentln:e nto inconsciente de culpa. A.fflora o remor-1 

1 so como uma força irrefreavel. As faculd des moraes intentam apre-, 

sentar-se, ainda de um modo indi re cto, porém, com tanta intencida-~ 

de quanto os instinctos reprimidos. O remorso castiga o individuoh 

-le os impulsos instinctivos inconscientes nao se atrevem a penetrar 

. de novo na consciencia, porque são profwadamente recalcados pela 

l dôr. A Psyco Analys~. Gastão P. da Silve. Pags. 39 e 40. Se, como 

, quer o habil signatario das razÕes de fls. 213 a 223, José dmun-

do Seixas praticou o roubo da Agencia do Banco do Brasil nesta cir 
I 
I 

, dade com a "ideia fixa de comprometter 
I 

os adversarios e ernpolgado ! 
pela necessidade de um facto local que diminuisse o prestigio da+ 

I 



daquelle em beneficio da sua causa", a conclusão seria ggrav n-

te do motivo reprovado e f'rivolo se o exime dos autos comportasse. 

dmittindo, para argumentar, fosse . ease o movel que determinou o 

crime, pergunta-se: Por que, então, mandou Seixas levar para sua 

casa, pelo seu co-autor, o dinheiro roubado, quando outro poderia 

ter si o o seu destino? O roubo foi co1mnettido na noite de 3 (sab

bado) para 4 de novembro ultimo. Só a 5 pelam nhã (segunda feira) 

or occasiio da abertura do estabelecimento, foi verificado o ar

omb ento do cofre. No dimingo, 4, Seixas teve o cuidado de en

c ixot . a impo;rtanc ia de Rs. 177:500 000, e mandar que seu com

padre Eduardo José Francisco, que reside na colonia Cunh Vascon

cellos, cerca de dez kilometros desta capital, guardasse o referi-

do caixote que "continha p eis eleitoraes 11
, eté ue elle, Seix s, 

fosse ou mandasse buscar; fls. 122, 123, 124, 125, 187v, 66, ô8;en

terrou no terreiro de sua casa de residencia uma lata e uma garra-

fa contendo, aquella Rs. 100:000 000 e esta Rs. 8:890 OOO-Fls.l27, 

128 a 130, 199 a 20l; e finalmente, conservou o restante do dinhei-

ro eng afedo, p r retira-lo depois, e em pacote dar á sua espo-

s para gua da-lo, fls. 89, 66v, 20 a 204, 205 a 206v. Pe o ex

po tos concl1e que a preoccupação de Seixes em occultar o dinhet-

o e a maneira prudente e astuciosa por que o fez, foi unic ente 

no sentido de subtrahir para si e seu co-autor o producto do roubo. 

ém do mais, quando ainda não se cogi. t va das el e1 çÕea, i ' o de

nu ciado Seixas punhe em pratica actos prep·ratorio p a o roubo 

da oi ta da .Agencia, lrlandando execut r, o ;r d a v z delo 

ornecido por Yokanaan Campos Pereira, s cb ves com ue b i 1 rn 

porta princip 1 do cofre,-Fls. 192 a 194· B8 a 39; 40; 36; 53; 

171 a 175; 210v a 2llv, e, em se u1 a, o rrombamento com auxilio 

de martelo, ttlhadeira, c.af de enda, ·ma, etc, fls. 104 do 

compati ento inte no, de onde sub h am a quantia da Rs. rezen-

tos e noventa e sete ont0 ui entes mil reis (397:500~000 ) e 

dinheiro papel e corrente do paiz. Nas suas primei r s e lon õ.e

cl açÕ a de fls. 49v. a 52, procurou Se xas, com h b1 1d d , e -



de vi· ttençÕes da paliei , diz ndo, entre outras coisas, qu 

I "na manhã de dorningo qu o..tro do corrente, (lUO.nclo l 1e foi 1'1~ecessar1 

sair á procura de se ~edico dr. D~ s~eno Junior. afim da consuLta-

I 

.lo sobre o estado de c.ude de. muU:: er d'~" e declar ante a qu 1 se a

cllava atacada de fortes colicas hep&tic s ~ue J' eram repet1~:o ã 

n t eriores 1ncommodos; ue scbi do por e~sa occasi-o o decler nte . 

encontrou seu cunhado Yokanaan nas· proxim~dades da chamada casa 

za; que ne~aa occasião convidou seu cunhado a. acompanhu-lo, 

do gmbos até á ~a a do dr. Damasceno Junior, onde o ~ec.larante 

a dQ á ~or.ta da rua· penetrou depois de a ttendi-

do pelo dr Damasceno e de onde se etirou cerca de dez minutos d.e1-

pai pós a consulta, tendo ant es envi edo o seu cunhado á ~rente 

ar a v r emedios recebido lo declarante; que -~uando o de-

cJ. ante pou.co ~o~~ ahe u. é. sua. resid.en~ia, já ahi estava. seu 

cunh do Yo~an an q e v1e ~ Qm os r.emedioa" ••• E nus declaraçÕes 

lpreatadas a requerimento da promotorir publica, a fls. lô9v. a 

!l7lv., diz el.le que alér:!. de .ma.nte.r as. decl.ere._ç.Ões. anteriores,.mais ~ 

o segqinte:-'~que quando chego·ll !J. sua c a am u.gada de s..ab bado '" 

para dor.lingo já ahi encontrou seu cunhado YokunE:.an Campos Pereira, 

digo, já ahi encontrou e.sse dinheiro parecendo-.lhe que para ahi 

ôra lev do pelo seu cun ado Yokanaan Campos Pereira; que o facto 

de se echar parte do dinheiro enterrado junto de sua casa o decla

r unte explica pelo interesse que tinha elle em difficultar e demo-

rar a descobert e entrega desse dinheiro, interesse esse que era 

1de. i w exc vamente politico~" ••• 'endo a pedra angul ar da de-

, tesa de Seixas-A epilepsia;e havendo o ªeu defensor, no final das 
I 
r az6es de fls. 213 a ~"~22, decJ.uredo que espera em devido tempo a 

absolvição do 3eu constituinte, com o reconhecimento do seu estado 

enfer mo, que será maiB fartamente d5monstrado no occasião opportu

na, passemos a estudar, com a farta prova dos autos, se é pro~eden~ 

t~ ao menos de leve, aquella alleea~ão, que nos parece de todo + 

!âesc bida. Não ba.sta. que o D viduo seja epi.leptico, para que se I 
.o considere isento de responsabilidade crimLnal. Para que haja a- t 



aquella isenção torn -se necessario que no acto de commetter o cri-

Ine ep1lept1ca, esmo porque ess especte de loucura, a qu 

valente a epilepsia, tem longos intervallos lucidos. Voto de 

equ1-. 

Me r-

menegtldo de Barros, in cc. do s. T. Fed. de 24.10.1927. José E
I dmundo eixas epileptico? Pela substancial prov dos a~tos, a ne-

gativa arece tmpor-se. são accordes todos os autores e profissio

naes em que os crimes deter.minados pela epilepsi~, oaracter1sam-se 1 

{pela sua SUBITANEIDADE e 

pela violencia, passando a attingir 

teriores, 

brutalidade, são commettidos 

EM ~!OTIVO, SEM PJWVEITO PARA O AUTOR NEM. P A NINGUEM, 

· PREMEDITA(' o • . A perturbação mental primordial que sa acha em 

todas os manifestaçÕes epilepticas, t cc. t 

' I 
do up. Trib. Fed. de 29.4.924. · Legrand de Saulle no seu Estudo me-

dica-legal sobre os epilepticos, pag. 162 diz que os caracteres 

communs dos crimes praticados por epilepticos, obedecem ao seguin-

te grupo de signaes: 

TANTANEIDADE, NE~~ DIS~Dmu.LAçlo na pratica do attentado e NE--
lf CUIDADO po_r nrte do seu autor em occultar os vestigios do t 

!crime. Os caracteres do acto de11otuoso praticado pelo accusado e J 

~eu co-autor são juste.men te contrarias aos inô.i cados pela .sciencia. 

No roubo da A ncia do Banco do Brasil nesta capital concorreram:

IA PREMEDIT çlo DE i LONGOS MEZES; O CONCERTO E O JUSTE DOS :AUTO

RES; O 'OTIVO (que segundo a propria defesa) FOI PARJ PREJUDICAR 

VERSARIOS; A ESPER DEMORADA E PACIENTE do momento propicio ao , 

assalto· DISSihlULAÇÃO ESTUDADA; CUIDADO n occultação do producto 

do roubo; CAUTELA nas declor çÕes prestadas perante as- autoridades 

Onde as PERTURBA(,.ÕEo DA MEMORIA REVELADAS PELO ACCUS O SEIXAS, se 

é elle proprio quem confessa certas passagens dos actos preparato-

lrios e, colhido por vehementes indicio~, resolve indicar os diver-

sos locaes onde se achavam as importancias roubadas? Não se pode 

negar que o ccuse do Seixas ao pe etrar o c .rime estava em condi

lçÕes normaes de sua actividade psychica. E se tive se gua ida o 

lque allega a defeza, não seria a absolvição do acousado Seixas a 



... 

solução do caso, pois, segundo o &utor citado pela defesa-Afranio 

Peixoto (Psycho Pathologia Forense-la. ed. pag. 260): no· epilipti

co ou qualquer outro enfermo du. mente e que praticou, ou á suscep-

tivel de praticar. crimes, só não deve ir para a pris~o porque deve 

ir nara o hos i cio", ccl:'esceht'llldo que se trata de uma sorte de 

enfermos PERIGOSISSIMOS, para os quaes o "asylo-prisÕo" ou a colo

nia especialisada'', com v1g1lanc1a, regimen te". Outra não é o

pinião de Miguel Bombarda (A Epilepsia e as Pseudo-epilepsias, pag 
... 

3) que considera o epile~tico um perigo smc~~l pela propensao mal-

dosa do seu espirito, sustentando ser preciso que a socied~de con

t ·a elles se defenda, assentando essa defesa numa sequestração,em

prehendida ao menor signal de perigo. Facil foi a allegaQão. Pois 

diz Souza Lima ( .. 1edecina Legal pag. 303): a epilepsia. é de todas 

as affecçÕes nervosas a que mais vezes te1n sido sirnulo.do. para di-

~ersos fins; e a freguencia desta simulação explica-se facilmente, 

_ conforme observa Tissot, pela razão de que ella não exige mais do 

que uma enscenação de momento. PF:.ss da a crise, o 1nd.i v id.uo está 

como se gozasse perfeita saude. Além disso, accres e, segundo Bo-

isseau, para animar os interessados, o successo obtido muitas ve

zes com esse estratagema. Pelo exposto e o mais que dos autos cons-

ta: ~uanto aos aocusados José Edmundo Seixas e Yokanaan Campo Pe

reira. E Considerando aue o exame pericinl de fls 26 usque P?v. 

constata perfeitamente havAr sido arrombado o compartimento do en-

gula interno superior do cofre da Agencia do Benco do Brasil nesta 

o pital, e onde se chnva guardada a importencia de 39?:500 ooo em 

moeda papel, demonstrando o di to exame a vi olencia empregada, de-

pois de aberto o di to cofre com chaves falsas; Consi dere.ndo que 

precei túa o arti.go 358 de Consolidação das Leis .Penaes: ".Tulgar

se-hn violencia feita ~s oouses e. destruição e rompimento dos obs

taculos á perpetração do crime. Constitue violencia contra lts cau

sas os arrombamentos internos e exter11os, a perfuração de paredes, 

a introdução dentro da casa por conducto subterraneo, por cima de 

telhados ou por qualquer caminho que não seja destinado a servir 



de entrada oo edifie1o e a qualquer de suas depandencias''· Consi

lderando que esta definiç~o abrange o caso sub-judice,de vez que os 

arrombamentos tento podem ser internos como externo · Consider ndo 

lque da prova emerge com abundanci dos autos, a autoria do facto 

I criminoso cabe inteiramente aos de nunci dos José Edmundo Seixas a 

Yokanaan Campos Pereira; Considerando que o crime foi consumado e I 
conhecidos são os seus agentes; Considerando que a referid Censo- , 

lidação prescreve no artigo 356: 'Subtrahir, para si, ou para ou- ' 

,trem, coisa alheia, ovel, fazendo violencia á pessoa ou empregan- 1 

dQ fo ça contra a coisa, estando, portunto, prov dos os el mentes 

1
ao crimfl:- 1°) a subtracção para si ou para outrem de cousa alheia; 

2°) u es a cousa seja movel;-3°) que tenha hav1do violenci na 

pratic do delioto; Consider ndo que não importa a consu 
.. 

açe.o do 

roubo não tenh o ge. te podido aproveitar o que subtrahira, por- 1 

ue es e roveit manto é uma circumstanoia posteri~r- (Rev. de Di j 
I reito-vol.3-pag. 511; Consider ndo que p!QV d~s estao as eggr van-

ftes da remeditação, noite e ajuste; Quanto á denunciada Maria Na

zare th Pereira de eix s: Oonsi d ~Xc.ndo que não ha provas nos autos 

~tenha e. r~ ido scientemente, sabendo ou devendo saber proveni-
... 

P. <li a o roub do; Qo..ns1 der ando c ue a rec ept çao por p te 

da ré foi pu e e stmple , fivando ella completamente alheia a qual• 

quer das phases da acção criminosa- Com. ao Cod. Pen. Bento de Fa- , 

ia-4a. ed. pag. 64; Considerando o mais que dos ru tos consta; Jul

pro cedente a denuncia de fls. 2 para pronunciar os ac

José Edmundo 'eixS$ e Yokanae.n Campos Pereira, incursos na 

do artigo 356, com referenci aos artigos 358, 18 § 1°, to-

dos da Consolidação das Leis Penaes, lançando o escrivão os nomes 

dos réo8 no ról dos oulp dos e os reoomruendando na prisão em que 

se acham; e improcedente quanto á 1/Ieria. .Nazareth Pereira Seixas, r 

r ue impronuncio. ~ecorro do despacho de imnronuncia para egi 

COrte dA Appellaçao do Territor,io. O esc 1v-o tire traslado, que 
l I ~ 
r ubira 1:1 instancia superior. P. R. I. Rio Branco, 29 de dezembro 

de 1934. ( ssignado) Antonio ~emb~i Visani de Brito. Era o qu~ se 
I 



continha no respeitav~l despacho de pronunoi que para aqui fielmen

pel. a qu el me reporto e dou fé. ~ / 
.;e_:;;,c.~~~"'T.T/ ~~ ~ 

~::~5iif2:: ,L-~~~ ~i/. ~ .:./?p--: ~ 

~~-
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no 

Crime, Orphãos, Ausentes e Jury 

êkitidãa 

,dd< 1-~---..--.~ 
RIO BRANCO- CAPITAL DO ACRE 

"i' 
eu, 

serventuario vitalicio bos officios be escrivão 

bo crime, orpl)ãos e ausentes, accumulanbo 

as ottribuições ()e escrivão bo Jury e Officiat 

bo Registro Geral be Titulos e Documentos 

bo primeiro Termo ba Comarca be Rio Bran~ 

co, T erritorio bo Acre, por nomeação legal. 

requertnento verbal de p rte jnte es oda 

e reve o em meu c rtori o os ªu tos numero 2. 64 de ro1.1..bo 

que é uutor a u tiça ublica e réo osé dmundo Se -

xas,Yokanaan Ca~yos Pere a e out de>ll fls. dUZSJ.tO 

etenta a àuz tos e setenta e doi c0nsta - resueitavel 

sentenç do eguinte teor:- Visto este autos etc. Consi

derendo ue a rnet r· ,objecto destes eutos,já se acha de-

vidp.mente estud da e Xl,QSt no de'3u Ch.J de onunc de 

v· nte e eis dU"' t t e i co;-

c01 •. i derando que o ré o osé ~dmu do Seixas co nfes _,no r1_ 

mci O " li: O V á" d cont · ri ed de o l~bello ac cu torio ,h_! 

ver _pr .... t cado com ontro o c e ue lhe i uu ta , digo , o c r _i 

me ue se lhe im·)ut _,,pro c rendo, 1os se uinte , jus ti icar -

sua cção c 1m 110 a ~ob a s.lle ação de que nã .subtrahi 

":p si e para outro" a im'ortCJlcia roubed tt to que,lo-

pós a de-scoberta do 1'acto criinin.oso entregara qua i to 

9. ntiu retirada da genci do anco do rasi 

de, t ndo,ain a,que gir em est· o de e il 

e d aue âl.ém de haver sido,no a.esp cno e 

ci a longement e ret t sd'-' ""poost ep'lepsi d e i-

a ,e te Juizo o fez submetter a exame phys1co-psyclico e 

os do 1tor João Fel ippe 'abo Ribei o e Jos~ Val nti 



' .... o 

Valentim Are.ujo,p r que este responde sem se o pc.ciente a-

prec:en·c~va ~uaesquer e">tigans physicO-J'l"'YChico ClUe induzis-

sem á aus itr de '"'U vi da prEgr.essa auto ri-

zava a ·esse die.gnost· co,mesmo em e tratando de forma dita 

larvada,e se o roubo de Seixas poderia ter .sido cotn.r:1 ttido 

sob influencia de um impulsão epile:Dti c a; co ns · d r n do 

que os citaaos J~eritos concluiram,cotuo não odia àeix:_ de 

e o 

~~· resnonde Sei xas" 1 e:dauz. ndo,em ebono das su s affirma-

tivo.s,longas e exh.::.ust1 cons·der ... Ões de ns. duzento e 

ctncoent"! e um e duz.entos F.l ci ncoe t e oLto; con iderondo 

que o ré. o Yok na n CE, nos 'Perei ,..o. J no s 1 con r ri edad.e ao 

libello,confess tambem o crime mo"' procur do convencer que 

agira sen animus delin uenti por haver sido forç do pelo réo 

J ~~ 'di11undo Se x s; e considenmdo que no p enario os &ccu

·sudos n-o aàóu .t rrun :gravas de especi e alguma em seu favor; -

constder'l do ue as provas da criminolid.ade reR"ltam de tod 

.... s pe. as de conv· cç""o deste processo,t es como: C'onfissÕ 

dPDOimP to<>, yr e"' neri ciaes,eutos de appràlen~=to e reconhe-

ci nento ,nhotogr Ilh' s,desenho das chaves feito or um do 

rt>o"' .e.tc. ~ consider ndo qup continua car ter· s d 

-ju-rir1ii""P a~ co- 1lto 1 ,de vez que os reo est'o li.g do~ 

n or um L.1ç o de causa e eí'í'ei to, con o exc1 u i vos 

Cop eber me resolverar:J. o deli. t;n,"" 8cut ndo 

A ri l rne n t P- o ~ .ts ctos constitntivos,to-rn o-se uh~s 

cru p-rodnctora e ~ff'í c ien t d le. Houve 

de vontade . (B<=>nto de F&-ri.... .P. 4 • ed. 54 

1""' arlo de e-

nhuJl'1 do~ réos ficatb cnm n 1 -pol't '::J1Cia. tot do rotbo o r-
-o' o 

t...g,ente podido aproveitc.r o ue subtrahir&,S"' do tt:. p ov 

t ml'?nto uma circum..~t ncia oco eri o • ( e • dA D • v • 3 
... 

• 5ll.}. cc ~SCP. ·i da notr:tr.., E" do loo 1, 



legais de defesa ; 

d ) que se junte ];)rova do teffil'O de servi ço de Yokanaan 

Cam];)os er eira. 

Slf/ 

CON~UslO 

ef!eJta dota, foo ~te.; ~ ç:;~(JJ Q(J 

rs~d. t:_t?:.[~~de f9 . .l~~ 
:~~-~---············-~~---······ 

---~----- Oirector da Secretaria 

tl' Secção t-eõpecti1.)a,, '»Clt ovma, 

8o ~c<fute~ttn~to ~m vitot--. 

@.,1.o,A../~ ' 8e- 193..L 

(/.:~ 
-- ··-;:;-- -------
1~ lOnca·tlve ' · .. életa.~ . 

~~\ 



locc.l, DO d scondid 

o do r oubo, d ort nt o d d 

ol1q1 001 d t nct 



sei me ll ,co v t d e te 
... 

me d ris o , de c nform ida de com o 

f! nove, e m 9. uc.rto 

do 

com os art1 o c· ncoenta e o ·t , t e.., ntnc; e 

s n f e tre e dez i to :para r&pho :Qrinte r , tudo da C 

-\ o da Repu lica, e t a d 

r a o éo Jos 

da e de fuzentos. m .rei par_ o acc.us da 

pos Pe i r J ex-vi do decreto nu ro vi te e:._u t o mil ete-

cento e noven.t e se e, de 1u to rze de j lho de i ovecen-

e trinta e q_u tro. Desi o a CE:id i _pu..:>l ica ae t c de 

o cn nr imen to d pe • Cust s na fo a d 1 i . P . R • 

.Ri sete c e 11ll:l. rço de mil novecentos e trinta 

s ~in go i'~n tonio enbri Vis de Br1 tto. Er 
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IN~U ~ITO DIINI Ta.TIVO. O~JECTO; 
roubo n ~ai o ~ n o o ~r•-
il , em ~io 3r o,Territorio ~ -
re , ~ra ti · do pelo o? ntin1.1.o YoJC:e.

na n campos Pereir ,na m 
~ e no .embro 19 ~ ~. 

~'I"UTOJtiO DO G IDNT'S J.G NC U 
P!~SID NTE DO IN~U!~ITO 

• 

V ra o pr ente · inll.uer1to aobre o aas.o o r.:>llbO pr ti o m -
r~ada e 4 l no~embro 19 ~ na .1. n ia o .e~n o o ~r il ne 

t& 1(1 de. O ta to ahe ou ao on e ime,nto o Gerttn te na m n de 

do allu.d14.o m&s,se un4.a - :te1r , _por um viso que 1 e !oi e.:lfi o p lo 

escriptu.rario 1toberto Henri~.L.ue Fernande {V . a.o a. ne. a, -i e }. 

Tr nsportan o-se 1mmedie.tamente á J. enei ,o Gerente Já a i neon -
trou , em !rente a _porta os fundos do editi 1o - porta e ntr 4 p_ 

ra o~ !un ionarios - to o os serventu rios m exer.i ia n J. n! 

a : o Contador José Mir~nd Ar ~Jo, o Caix~ Gilb rto i 01.1.n Elol , 

o es ripturario aoberto Henri~~e Fern~nde o o n tl nu.o Y o k a n n 

cam.bJOS J?ereir • Narrou-lhe ent"'o o Cont~dor o tL.J.e aabi :-a port ID. 

frente esta~a esoor da _por dentro; a Jan ll o nanoo e 'l.il: r o, ue 

dá p ra o naeoente,a terceira a oont r d ru ,estav aberta; poden

do-se Ver ~ trevéa ia me Sd ~ue O ootre aberto tambe.n es t a • 'lt6tp i

d mente 1nterpellado pelo Gerente,neo soube o Cont ior explicar se

melhante o e so; a e ela r ou entre tanto que o eêl i! i oi o, de ouJ s oJ1a vee é 

o letentor,:tic~ra :tec~ o , n ia util anterior (a bb ~o),pela form 

por ~~e sempre o fizera; e bem assim o cofre viola o,e~t oom o 

ve por elle Conta~or possuída . 

O Gerente tomou as proY idenoU~s q_ue se ra zi m n' cessaria 

dou e\ Policie. a oompareoar ao loca;l ,a q,ü.al nio se te de~norar e 1.2,. 

tio instaurou o oom:wetente iny_uerito • .Após exames , perioias , pe ~uiz 

e dili encias varia · e que oom abundanci de minuciaa á oont m 

seu relatorio {doc . no ?) , concluiu a uotor1dade policial ~or a~on

tar os exeoutoree do roubo : o cJntin~o Yo~ na n campJs Pereir e o 

seu. oun e o José l!idmun o Seixas , ou.Ja .l'):r i sã o preventiva, v id oomo 
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aonveni~nte e neoeBeeria , lo o toi é1eoretada e e.t:t'ectivad em 1~ • 

novembro ultimo . 

~ 1mportano1a roubad ( ra-~ 7. oo ooo ou seJ todo o 

em mo d~. corrente ue s ao v a na a veta rr-:;~mbada) tor m 

1nb iro 

l?Pr .. 

e.n ic1os em varies sities ra-~17 . Z ooQooo , m'iis tard entre ·ue á • 

enoia ( V. relatorio polioiel ,doa . n• 7 ). 

Denunciados pel Promotoria Pub l io~ em ~8 ae novembro ultimo (V. 

doa . n• S), for mos 1nd1&.1tados au.otores tio roubo pronunoi a.ci o por 

desp c o ~o Juiz oompetente ,de 4~ ~o mês se ~inte (V. doa. n• l O), 

oomo incursos "n~ sanoQão ~o erti,o ~Q• , o~m referenai 

Z, 8 , 18 ~-l •, tolos o.e Consoli ação &a leis Penaes" . 

os. art os 

AS u.ltim s ~eol2rações prestadas na Folia!~ pelo o'ntinuo Yoka-

Prom.2_ 

torta Publica l V. ~oo . n• &) , for m, Tor uma dia~osiqão de mome nto, 

o 

crL~e , ~e como ha lon&os meses o premeaitaram e de aomo o oons 1 -
r&m reaJ.izar ,elle continuo e o seu o11.nha o Jos~ mJ.n!to ix s. 

Narra o continuo Yok4naan oomo prestou ao seu. ounnado inform -

qões minuciosas e.ceroa e partioularidades do serv1QO interno a 

Â4encia ; torneceu- lne ,ao ounhedo , ~esenhos ae uwa s o v s o oo-

!r e , de. c~ave possui a. a pelo Contador , e pelos 1.1ua.es foram oontecoio

nadas aba ves ralsas . lo o ~~e te1tas es,as chaves t~ls a s,Y o~n n. 

llue entio o.ormia no edi!ioio d.a J. encia para o viwUtr , e x~erimen

tou-ae na reo~adura ~o proprio cofre que buscava violar e viu ue 

era boa : !uncoionara na respectiva feoh~dura á Sl.la s tisfação. A• 

pós i sso mu.lou e res1deno1• ,de1xou de mora r no edifioio A ·en-

oi• , para t empos ~epo1s , na noi t e d.e ~~e novembro ultimo,ali pene

trar ariminos umente e iniciar e. exeouQão do planou dq roubo. Ce o 

•inda , oeroa d~s ~O oras Q.esse dia , na oompanh1 do seu referi o c~ 

n ae.o , e.briu sem o ave "mas coUJ rela t iva raoilid de" (V. doa. n• 6) 

isto ~ , arromb ou-a , a. porte d.os runà.oe do edit ioio ,penetr S:3. o.do eu tã o 

por essa porta arrombada num oompartimente oonti uo a. o s 1 ... o dos 
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ootres. Após raptia tentativa,sem exito no momento,de arrombamento 

de uma se runQ..a or.ta pela (d.UB-1 ,do compartimento e.n que se oh • 

podeti,a int.ressar até Junto a.o aotre ete inh.eiro ,res olve11 '!di'lr o 

sen1ço d.o roubo para rnais tarde. Prevendo a neaess111 de de um al_! 

b1,to1 mostrar-se numa resta com ~ue ~recisamente nessa noite ee 

homena eaya um novo Interventor recentemente one a o o Terr1tor1o. 

Terminada a testa,Já pela madr~ad ~o dia ~,d,min o,reiniotou o 

trab lno do crime: arrombada a · u!lla se.unda ~orta,poud• ent-o,~as 

ando por ahi,che ar até J~to ao oorre q~e planejár •1ol r. ·• J~ 

ah1 ,sem~re aoorn_pnhado e euxiliad.o pelo seu re:rerido c11nna o, briu.

o oom .ama Qas c11.aves talsas que mana.EJ:ra :razer; e,utilizan OI'"B e 

l1uns utene111os da .propria a.enoi (ohave de parafusos o :ren -
d , martello e talhadeira) romper~m o oompartiment' interno o oo

tre ,e no q,.u.al se achava· ardad e q_uantia a.e rs-~97 .5ootooo em mp_ 

ed pape1,d1nhe1ro esse ne que se sp~aerou,oondu.zin o-o p r o sa 

do e eu cunhado e oumplice. P roella o e ass 1m esoon 1do em 'Y rio 

sitioe,roi,I,orem,o producto Clo roubo a.vpreb.end1do,dias epoie,pela 

Policta,oom a ditterença 4e rs-2oo ooo apen s. 

uomo ae y@ do epo1mento prestado pelo uonta~or (V. oa. n• 'l• 
a actuaQ~O o uontinuo Yokanaen c m os Pereira tentro o es t be1e

a1mento e mesmo fóra,apesar do viver bohem1o que leyaya e que p

reoe peculiar a ente solteira e moàerna,nNo era,a sua aotuaQ~o, e 

mol41e a que se l)UClesse suspeitar o.e. sua mal ada. 

como se disse aoi ra,acb$-se o continuo Yokanaan ca~~os Pereira 

preso aeso.e o ~1~ 1~ ae novembro p.passado lV. doa. n• 7). Denuno1 

o . " o mesmo mea lV. doc. n• ) ,:roi Jíronunoiao.o em ~9 e ezem -
bro se uinte como incurso nas pense O.o art. ~5i,com ret renoi aos 

arte. ~o~. 18 ~-l•,to~os aa Consolidação as leis Penses. Levado 

a jury roi ~111m con~emne4o,por r~s~eitavel sentenq l vrad a ~9 

do m8s tindante (V. 4oo. n• 11), eis nnos e eis meses d pr1-

s~o ce1lular,convertld ete nnos e sete me~e sim-

plee e mu.~t d l•-l/(%,~enn~ asa oare o14 d taxa ~enitenai r! 

de rs-~oo ooo,tendo ido desi~nada cade 1 _publica eles t. oi a e 

q 
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para aum}."Jrimento da pena. 

P ssando-se estes autos ~ auotori de aãministrativ e~erior, 

p de-se-1 e a exolus o ào serventuario criminoso,do uadro e r~no 

ciol'll:l;rios a.o ~anoo. 

!tio ~ran·ao (!ore) .~9 a.e mar~o de 19~ 

Gerente da A enaia 

m lempo:- uonatam os presentes utos 4e inquerito administratiTO 

de ~• rolhas,por mim numerad e e rubricadas, Qmpreh ndando a 

,uinte peç&:!l': 
' 

a) -Portar 1 a• ü-ere no i~a !lle te.rmintand. o a a oertura o 1nq_u.er 1 to l o 
e.jn•,tls. l); 

b)-Deol!raçoas ao eon~inuo Yokanaan u mpoe Pere1r ,tomadas na ~r! 
sao e~ ~ue se •oba l4oc n• l,fla. ~); 

o)-Declara~oee &O tunceionario Gilberto Qa Ounna Rola l oo n• ~. 
. tle. ~/4); · 

d)-Deolarl!lQOea o funcoionar 1o ttoberlio .l:lenr1"'"ue Jr'&rnand.ea l4oo n• 
Z,!ls 4 5/ ); . · · 

e )-))eolaraçoes do Co.nti.dor Jo5é Miranda .Ar ujo (doo n• .f.,.tla. 7 a 
lo)i . _ · 

t)-Certldao das primeiras deolaraçoes pestadas na Pol1oi p lo 
oon~inuo Yokanaan (doa n• @,fls. ll/14.); 

)-Certid o das ultimas deolar çoes prestada na Policia pelo r -
!er~do continuo {doc n• é,tls. 15/17); 

~)-Certid~o do Relator1o Policial (4oo n' 7,fls. 18/2~); 
1)-Certia o do pedido de ronunci contra o continuo Yok n an (doo 

n° a tls. ~3/2, )· ....,, , .... 
J)-Certid o das declaraçoee~to mesmo contin~o ~uando interro 4o 

no ~recesso de formaçao de culpa (doa n• ~ ,tls. ~6}; 
k) -.cert ida o d. o a.espa·oho de .vron11nc ia ,_proferido a ~~ -1~-~.c. ( o n• 

lo,tls. ~.t/30) ; 
l)-Certidao da respeitavel sentenQ& oondemnator1a,Droter1da a ~7 

do mês findante ldoo n• ll,fls·. 31/3~); 
m)-o presente relatorio l oo sjn• ,fls. 33/3•). 

a 
{.Antonio 

Gerente .ia :no ia 
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.A' consideração do Snr. Director G ra/ ---~ 

~·ct~~ ~ ... ~-~-~ ........... ~::: .. : .:~ .. ~........... ... ........ ~ 
Rio deJaneiro, 7 .!...rU .... tf?..~.tr. .. de198-:r.:; 

_ ............ .Jf.~~f.~.s!':!.. ~:-:.~--·~a ~ .. 7.....;....:::.-:~~ ---~-·-·······'f' 
Director da 1'!- Secção 



~- M-- -i:c. ~ Ç---ftf -fJF 
g_J33U_~ 

Sr. Dr. esidente do Banco do Brasil remete os 

documentos de QUe faz objeto este ~rocesso no intuito de QUe 

o gregio Conselho reconheça a falta grave cometida :pelo em

~regado Yokanaan Campos Pereira , continuo da gencia do B~nco 

om Rio Branco (Territorio do Acre) , resultado de um roubo de 

Grande quantia e :para QUG autorize a demissão do continuo in

f'iel . 

verdade o art . 89 do regulamento a:provado :pelo 

deo . 5 , de 12 de etembro de 1934 , só autoriza a demiss~o do 

empregado com mais de anos d servilio em virtude da falto. 

eravo apurada em in~uerito afuninistrativo . 

Nesse regula.ento o art . 95 traça as normas :princi

:pacs pura a .organizal:!t o do aludido inQuerito , normav essas 

g_ue são identicas a de todoc os processos criminaes em geral 

no tocante ao direito de def'eza . 

Assim o inquerito administrativo para demissão de 
wn bancaria ha de obedecer as instruções geraes aprovadas por 

este •gregio ConGelho e em es:peci~l as normas traç·das no art-

95 citado . 
-o preceito leual n .... o foi respeitado no caso em aJ.?re -

ço . 

trata- se , é certo, de um fato grave , um roubo de 

137: 500~;ooo feito na Agencia do Banco do Brasil na cidade de 

Rio Branco , na ÇLUal í'oram co -autores o continuo d· r eferida 

agencia Yokanaan Gam:pos eroira e seu cunhado Josb ~dmundo 
-eixas , com a complicidade prestada de sua irma, que•aju~ou 

a €sconder o furto . 

Nestes autos consta a juntada de :peças princi:paes 

de :processo criminal a g_ue resJ.)onderaJil os dois aut~res g_ue j 

foram afinal condenados a 7 anos e 7 mezes de :prisao sim:plesi 



D la JUstiça ~ublica . 

~odt.via não é isso um ing_uerito administrativo a g_ue 

se refere o dec. nQ 54 . 

Cotejando-se as certidÕes tiradas do :processo crimi

nal é de evidente conclusão a responsabilidade de Yokanaan no 

roubo da agencia , desde ~ue se aceite a ~rova exclusiva oriun-

da das declarações dele a 6-11-1934 (fls. 15) a rein~uirição 

a fls . 19, de que resultou a confissão de crime em todos os 

seu. detalhes . 
-Da 1)rova reduzida no :processo criminal nao se .j un-

tou siQuer certidão dos de~oi entos das testemunhas. 

Não :parece g_ue haja soubra de duvicl'1 d~ com:gartici

pação de Yokana~n no roubo, :pois a sua confissão na policia e 

coní'irmação do sumario de cul~a, coincide com as circunmtancias 

do fhto, segundo a~urou o Juiz, além de que a apre ns&o do di 

nheiro subtraído nas cond.içZ,E..s em que foi encontrado acentuam 

essa responsabilidade . 

gregio Conselho j:: tem decidido g_ue o ];)recesso 
-criminal nao substituiu em absoluto o inquerito aà.ministrati-

vo. 

No caso em apreço a lei fixou regras de absoluta 

observancia :para garant ia do empregado , o que não foi respei

tado no caso . 
-Ass}-m a portaria nao obedeceu a ordem da adminis-

trE.ç~ C gera]..., transcrita no inicio do dOCU!n nto a .flS . 5, !)O

iS o g ronte Antonio I ariano da 'ilva G-omes não nomeou a comis-
-suo de inQuerito c unicamente designou ~"'~ilberto Rola :gera , co-

mo e crivão, registrar as declL,r'-"~sões que ]?restasse o conti

nuo Yokanaan ~ fls . 6 , tendo Este_ limitado a coní'irmar as decla-
-çoes prestadas na policia , Sul dizer qual del~s, quando o acu-

sado prestou ali duas . 

O escrivão Gilbsrto 
# 

ala apresenta , escrito do seu 

:pro:prio :gunho , uma declaração c. fls . 7, em que se transí'orma 



.... 
em testemunha de acusaçao. 

m seguida á fls . 9 consta o testemunho de Roberto 
... 

Honriq_ue Fernandes , funcionaria e titulo :precario em comissao, 

que :presta um de:poim nto de acusação , tambem escrito do ~roprio 

:punho; e nor ultimo a declaração do contador, Sr. José !firanda 

de Araujo, taml)em escrito :pelo pro:prio , dando esclarecimentos 

sobre o f ' to . - , ositivamcn1ie isso nao e wn inq_uerito administrati-

vo. 

No caso falta o :principal documento, ~ue consiste 

na :prova do tem:po de serviço do acusado e sem e"'se elem nto não 

se justifica o inq_ueri"'Go . 
... 

liás do suposto inquerito nao se 

diçÕcs de defeza , não se deu vista ·o acusado, não f'oi o mesmo 

notificado :para assistir o de:poi1Il nto ernf'im no caso Em es];)e-

cie não se observou o :precei1Juado no art . 95 do decreto nQ 54 . 

Os de:poim ntos são graciosos :pois constam das declaraçÕes de 

f'ls . 7 ás fls . 14 , :prestados oom com:promisso , sem :presença da 
-comissao , sem assistencia "' o interessado. 

e a Egregia Camara aceitar as certidÕes do :proces

so criminal com inq_uerito administrativo , a responsabilidade de 

lokanaan estará patente e a sua demissão se j ustir ica . 

enso , :porém, q_ue o inquerito ad.ministrativo deve 

ser feito com a observancia d s normas e regras traçadas pelo 

gr gio Conselho e :pelo regulamE-nto dos B&ncarios . 

Assim opino se converta o julgamento em diligencia 

para: 

a) ser :procedido um inquerito administrativo regu

lar , em q_ue deponham todas as :pessoas g_ue estiveram :presentes 
I 

na agencia do Banco do Brasil no dia 5 de Novembro , a ora em 

QU se descobriu o roubo; 

b) que seja o ing_uerito í'eito :por uma comissão . 

c ) que sej ~r cul tado ao acusado torlos os meios 

1/ 
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CONSELHO NACIONAL DO TR ABALHO 

Pro c . 9 . 349/35 . 

ACCORDÃO 
.Ag/ SSBF • 

19. 3.6 ... ..... 

Vistos e r elatados os autos do processo em 

que o Banco do Brasil remette inquerito administrativo ins

taurado contra Yokonaan Campos Pereira, continuo da Agencia de 

Rio Branco - Territ orio do Acre - accusado do crime de roubo, 

praticado na mesma Agencia : 

CONSIDERM~DO que , contrariamente ao parecer da Pro

cur~doria Geral , é de se julgar procedente o in~uerito e auto-
N 

r i zar , em consec..tuencia , a demissao do accusado , pois, embóra 

não tenham sido rigorosamente observadas as Instr ucções deste 

conselho e os J iSJ)USitlvos do Regulamento dos bancarios, 1nque

rito houve e, ainda quando i nexistente , era de se julgal-o dis

pensavel á vista das provas produzidas , em face dos quaes está 

patente a responsabili dade do accusado; 

corrSID::illANDO que a lei prevê a necessidade de i nque

rito por que é esse o meio normal de se verificar a existencia 

de wn delicto , e tudo oue f Or util para escl arecliuento do fa

cto e suas clrcuns tancias . Todavia, quando nada r esta a escla

recer, por~ue a ver dade já foi apurada , de f6rn1a i ncontrover sa 

e legitima, não 11a mais i nquerito a fazer e sim um crime ou fal

t a a punir, corno no presente processo. 

Resolvem os membros da Prlineira Camara 

do Conselho Nacional do Trabalho jUl r proceuente o 1nquerito 
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... 
para autorizar a demissao do accusado dos serviços do Banco 

do Brasil . 

Rio de Janeiro , 13 de Janeiro de 1936 

) Presidente 

Fui presente:-

t !::f'....JVV ~ . ../"Ã) ..-c-:P J .,..) C) 3 (o 
Publicado no D1ar1o Off1c1al em ~ 3 ~J N 

• 
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Proc.9.349/35. 

20 Fevereiro 6. 

CN/SSBF. 

Sr. Presidente do Banco do Brasil. 

rua 1! de lAarço. 

R1o de Janeiro. 

Para os devidos !1ns, incluso vos remetto 

urna copia devidamente authent1cada do a.ccordão preterido 

pela Primeira Camara do Conselho Nacional do 'rra.baJllo. em 

sessão de 13 de Janeiro findo, nos autos de p cesso e . 

oue esse Banco enea~lnha o 1nquerito administrativo ins

taurado contra o continuo da Agencia de R1o Branco, Yoko

naan Campos Pereira. .. 
A t .tenctosas saudaçoes. 

D1reetor Geral da Secretaria. 
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