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~CZ/nCO do !!?JJ'baje/ ·~~ 

R1 ele ,Janel.r , a de Dezaobro de 1936. /
1 

:&:xmo. snr. Pres1den te Censelh Na 1onal d 

Attendendo ao que d1sp,. e o art. 95, § 4°, oo RegulaJDeDt 

a,ppr vado pel Dec. 54, de 12.9.341 junt remettemos a V .Bic1a. os 

autos do 1nqu&r1to administrativo a que respondeu sertentua:r1o 

snr.ArD&ndo catur1no da S1lva,da Agam1a dêste Banco em Bahia. . . 
O nt rme esse Conselho poderá fer1t1oar, o 1nqu6l"1t o 

apurou haver o serventuar1 em reterênc1a, não s6 desviado uma 

rtane1a que lhe t ra oont1ada por um cliente do Banco, para 

deposito em conta, mas atnda, conseguido dO mesmo climte, por 
,. --melo de falsas allegSQ s, fl1 tal.ao d~ cheques, passandO-se 

de um delles. 

A16m dessas !altas, ha no processo a on!1ssão plena do 

aoeusado, de haver em1ttido um chec;pe contra o Banco dO Brasll,aaa 

possUir em poder do sacado tundos sutt1c1entes para resgatal.-o. 

Attenden4o a essas circWJStancias, e com tundamento na 

letr·a a) do art. 93 do Regulamento approvado pelo citado decreto 

n•M, espersnos que esse Collendo conselho se dignará lavrar a de-
- M 111 

m1ssao que se 1m.poe ao serventuari culpado • . 

Prevalecemo-nos do ensejo para re1 terar a v .Exol.a. os 

prote tos da nossa mais el vada estima e consideração • 

.. 
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A U T U A Ç Ã O 

BANCO DO BRASIL 

Processo administrativo 

ACUSADOs- Armando Catbarino da Silva 

COMISSÃO APURADORA:-

Alvaro Jovita Corrêa da Silva Presidente 

Mucius Clack da Silva Costa - Vice Presidente 

Lafayete Alvares Lima - Secretário 

AUTUAÇÃO 

Aos cinco dias do mês de Novembro de 1936, nesta cidade 

do Salvador, capital do Estado da Bahia, e na sala em que fu.a 

ciona a Comissão de Inquerito, autuo a portaria baixada em 22 

de outubro p.passado, pelo Exmo. Snr. Presidente do Banco do 

Brasil, a carta dirigida em 28 daquele mês a esta Comissão p~ 

la Agencia do referido Banco, nes~a Cidade, acompanhada dos 

documentos seguintes: a) talão contendo os cheques ns. 

347.442 a 347.449; b) declarações escritas feitas pelo acusa

do, em 22 de setembro p.p., á Agencia (uma fôlha) e c) cartão 

ng 742, em duplicata, modêlo comprovante de entrega de cader

netas, e . a áta da reunião em que se deu inicio ao inquerito 

administrativo a que al~de a mesma portaria • 

.ij~/ 6~ cf2p cA/~ P-< /9~ L 
.)~~ 
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Mod. 03J03 

PORTARIA 
' ... ~ ..... .. ... 

I 

Aecusado o serventuario deste Banal ~ srr. Armando 

cathar1no da Silva, de haver recebido de um c11en,e, para de

:Posi tar na conta que o mesmo mantinha na agência deste Bamo 

na Bahia; rs. 201000, deixando de o :razer, e sem explicar ca

bal.Dlente qual o dest1no 4aoo a essa 1mpartancia; e ainda, de 

haver obtido do ID8Slll) depositante, p<r meio de d claraqÕes as-
• tuct.osas, o tal:.ao de cheques destinado ao lJIO'Il1men1X> da re:rer1-

1111 

da conta, tal.Çl.O que, ao ser devolvido, aect.Sava a talt a de um 

cheque, o dl.t1ma da ser1.e e dos nove ainda não ut1lisadas p lo --correntista, o que c<nstt. tue faltas graves capituladas na le

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

RRS>LVO, de accOrdo com os termos do referido Deore-
- ' 

to~ determinar seja o mesmo submett1cb, a 1nqu&r1to adm1.n1stra-
• 

1111 

t1 vo, deS1gnanto para const1 tu:1rem a CoDIIl1ssao apuradora os 

tunoc1onar1os da .agência na Ba.b.1a, snrs. Alvaro Jovita Correia 
. . 

<1a Silva, lllc1us Clack da Silva costa e Latayette Alvares Lima, 
~ 

respect1Yamente Presidente, V1ce-Pres1dente e secretario. 

Rio de Janeiro~ 22 de OUtubro de 1936. 

, . 

Presidente 
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Bahia, 28 de outubro de 

Mod. 03/02 

Á COMISSÃO INTERNA DE INQ,UER~'M r; 
A QUE RESPONDE O CONTINUO ~/ 

ARMANDO CATHARINO DA SILVA 

Snr. Presidente, 

Cabe-nos relatar a essa Comissão, de ordem de nossa Direção Ge 

ral, as faltas praticadas pelo continuo desta gencia sr. Armando 

Catharino da Silva. 

O aludido serventuário aceitou do sr. Bibiano oares Cupim,seu 

vizinho, que mantem neste Departamento conta "Depositos Populares", 

a incumbencia de depositar na conta referida a quantia de rs.2o ·ooo , 

, que lhe foi entregue, junta~ente com a caderneta, afim de que néla 

fôsse escriturado o respectivo credito. 

Por exigencia do continuo citado, entregou-lhe também o deposi 

tanta o seu talão de cheques. Para justificar tal exigencia o sr. 

Catharino declarou que o Banco estava procedendo á substituição dos 

talÕes de cheques de tôdos os seus depositantes , em virtude de um 

desfalque que ocorrera no estabelecimento, afirmativa esta. que im

porta em flagrante inverdade . 

Em obediencia ás nossas disposiçÕes regulamentares, a secção 

de "Depositos" não permitiu que o aludido continuo efetuasse o dep2_ 

sito na conta daquele cliente, tendo- lhe negado a respectiva papel~ 

ta . O sr. rmando Catharino dirigiu-se, _então, a um seu conhecido 

- extranho ao Banco -, a quem solicitou tão s&mente entregar a ca

derneta á Agencia, explicando-lhe não o poder fazer dada a sua qua

lidade de funcionário do estabelecimento. 

continúa 



1 Comissão Interna de Inquerito 
a que responde o continuo 
Armando Catharino da Silva - Bahia,28.10.l936 - Fl~ 
------------------------~--------~-------------------------------~ 

A caderneta, efétivamente, foi entregue á Agencia e o talão 

comprovante dessa entrega dado, em seguida, pelo portador a~Oa s~. 

Catharino. VI f 
Não foi efetuado, entretanto, o deposito da quantia de vinte 

mil réis. 

o continuo em apreço levou o cartão comprovante da entrega da 
I 

caderneta ao Banco a casa do sr. Bibiano oares Cupim, a quem in-

formou haver dem6ra, certamente, na devolução de sua caderneta, d~ 

v~do a estar tal serviço bastante atraz~em virtude do desfalque 

a que já aludira, desfalque este que determinára trabalho diario ~ 

té altas horas da no i te e a suba ti tuição do "dirétor". 1 mais u-

ma das inverdades de que costuma lançar mão o sr. Catharino para 

encobrir as suas faltas. 

Nessa ocasião o sr. Catharino devolveu ao sr. Bibiano o seu 

talão de cheques, dizendo-lhe que o Banco resolvera não levar a e

feito a tr6ca do mesmo. 

Passados dias, o sr. Bibiano pediu ao escriturário sr. João 

Leite Leal Ferreira, que, então, também residia proximo de sua ca-
,\ I'""" L.-/\. 

sa, que lhe levas.s'e ··-& caderaeta, tendo para esse fim entregue ao 

mesmo o cartão já referido. O sr. Leal Ferreira providenciou de 

acôrdo com esse pedido e, dias ap6s, entregava a caderneta ao sr. 

Bibiano, que, imediatamente, notou a falta do credito relativo á 

importancia por êle entregue ao continuo Catharino. 

Tendo, sem dúvida, chegado ao conhecimento do sr. Catharino 

que o depositante já estava de posse da caderneta e verificára a 

ausencia do credito, procurou-o em sua casa e declarou-lhe que,real 

continúa 
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A Comissão Interna de Inquerito 
a que responde o continuo 
Armando Catharino da Silva ~ Bahia,28.lO.l936 - F~~ 
------------------~~-~-----~--------------------------------------

mente, não tinha realizado o deposito da importancia recebida,mas 

que iria providenciar a respeito, tendo para isso tomado nov?0~e 

a caderneta do sr. Bi biano Soares Cupim. 1J( O 

Ainda desta vez o sr. Gatharino não efetuou o deposito,com a 

ágravante de têr simulado a entrega da caderaeta ao Banco, pois suB 

tra!u do arquivo da secQão de 11Depositos" um dos cartões numerados 

usados para comprovar a entregar de cadernetas e levou-o ao sr. Bi

biano, dizendo-lhe que a caderneta ficára em poder da Agencia. 

Decorridos dias, pediu o sr. Bibiano ao já referido funcioná

rio sr. João Leite Leal Ferreira que retirasse sua caderneta do 

Banco. O sr. Leal Ferreira apresentou, então, ao funcionário en-

carregado desse serviQO, sr. José Waldizar de Castro Jucá, o car

tão que, para o levantamento da caderneta, havia recebido do sr. 

Bibiano, tendo sido, com surpreza, constatado pelos citados fun

cionários não se encontrar a caderneta na Filial, nem tão pouco o 

cartão correspondente em numero ao que fôra entregue ao sr. Bibia-

no pelo continuo Oatharino. Cometera, pois, o sr. Catharino o a-

buso de subtra!r aquele cartão, indubitavelmente com o fito de fa

zer crêr ao depositante que a sua caderneta se achava em poder do 

Banco. 

Informado o sr. Bibiano, pelo sr. João Leite Leal Ferreira,de 

que a c aderne ta não fôra en trague ao Banoo , man.dou aquele chamar o 

sr. Catharino que, indo á sua presenQa restituiu-lhe a caderneta e 

declarou-lhe que, devido a dificuldades financeiras, sómente pode 

ria efetuar o deposito dos 2o ooo quando suas tias, com quem móra, 

recebessem certa importancia proveniente de montepio. 

Estes fátos, na parte em que nêles tiveram interferencia, 

continlia 4 r7 



1 Comissão Interna de Inquerito 
a que responde o continuo 
Armando Catharino da Silva - Bahia ,28.lO.l93ô 

6~ , 

- Fls.::fv~ 
------------------------------------------------------------------
ram trazidos ao conhecimento desta Administração, no devido tem~, 

pelos citados funcionários srs. José Waldizar de Castro Jucá O vr 
João Leite Leal Ferreira , tendo sido completado este reláto l om as 

declarações feitas pelo sr. Bibiano Soares Cupim, ao sêr interpela 

do a respeito, em sua residencia, pelo contador desta Filial . 

Na visita que lhe fez o segundo signatário da presente, o sr. 

Bibiano confiouwlhe a sua caderneta de deposito e o seu talão de 

cheques, de Ns . 347.441 a 347.450, afim de que este Banco ficasse 

melhor habilitado a esclarecer a irregularidade constatada. 

Ao examinar os documentos referidos, constatámos que, emb6ra 

o depositante apenas tivesse utilizado o primeiro daqueles che

ques - n° 347.441 -, emitido em 4 de julho do âno p. pdo. pela im_ 

portancia de rs.5o ooo, falta no talão o cheque n° 347.450, ultimo 

da série. Explica-se assim o fim visado pelo sr. Armando Cathar1 

no da Silva ao exigir ào sr. Bibiano o referido talão de cheques, 

cuja devolução efetuou no dia imediato, conforme dissemos no inicio 

da presente. 
... 

O serventuário em lide, que nao possue nesta Agencia conta de 

deposito, e a quem, portanto, não fornecemos qualquer talão de che 

ques, em principios de 1935 tinha em poder do sr. Affonso Miranda, 

pess8a que costuma efetuar emprestimos a particulares, um cheque 

contra este Estabelecimento. Como se achasse exgotado o prazo co~ 

cedido pelo portador para o resgate daquele documento, f8mos,naque

la epoca, procurados por um empregado do referido, ao qual solicitá 

mos a apresentação do cheque a este Banco , no que, entretanto, -na o 

lográmos sêr atendidos. Mêses ap6s, o mesmo empregado do sr. Af

continúa 



Á Comissão Interna de Inquerito 
a que responde o continuo 
Armando Catharino da ilva Bah1a,26,10.1936 ~ Fl~~ 
------------------------------------------------------------------
fonso Miranda nos declarou que o cheque já f$ra pagp paroel~dl,fJ'n-

te pelo sr. Catharino. ~ ~} 

Trata-se de serventuário, portanto, que, pelo menos uma vea, 

já lan~ou mão, para obtêr numerário, do recurso ilegal de emitir 

cheque sem dispôr de fundos em poder deste Banco. Nesta falta, 

sobremaneira gráve, reincidiu agóra, certamente, o sr. Catharino, 

pois de outro módo não se justifica o desaparecimento do cheque n° 

347.450, 

As ocorrencias relatadas passaram-se, mais ou menos, na pri

meira quinzena de setembro p. findo e, em 22 daquele mês, termina 

das as sindicancias a que procedemos em tôrno do caso, determiná

mos ao continuo Catharino que, por escrito, nos prestasse explic~ 

~Ões sobre o desvio da importancia de rs.2o ooo, tendo o mesmo fe! 

to as declara~Ões que anexamos á presente. 

Conforme essa Comissão verificará pelo documento referido, o 

sr. Catharino confessa têr recebido a quantia de rs.2o ·ooo , e nega 

têr lançado mão da mesma, dizendo tê-la entregue a um seu conheci-

do, que é alto, mulato e m6ra no bairro do Garcia. Instado para 

dizer o nome dessa pessôa, fez nova declara~ão, em seguimento á 

primeira, informando - tratar-se do sr. Heitor (Heitor Felipe Gali

za), que trabalhava na ocasião com o corretor T. Selling Junior e 

atualmente é empregado do escritório Jayme Fa~anha, ~ é ~ pessoa 

que reside em zona muito diferente da indicada pelo sr. Catharino 

em sua primitiva declara~ão. 

Chamado o indicado á nossa presen~a, declarou que apenas re

cebera do sr. Catharino a caderneta, para sêr entregue ao Banco, 

continúa 
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A Comissão Interna de Inquerito 
a que responde o continuo 
Armando Catharino da Silva - Bah1a,28.10.193& - Fl~~ 
-----------------------------------------------------------------

-mostrando-se indignado ao tomar conhecimento da acusaçao 

era feita pelo sr. Catharino. Diante das declarações do 

tor,o continuo Catharino não mais sustentou a sua afirmativa an

terior, de lhe haver entregue o dinheiro, dizendo então que a im

portancia se encontrava dentro da caderneta ao entrega-la ao sr. 

Heitor , o que, também, foi contestado por este. 

Cabe-nos consignar que as declarações prestadas pelo sr.Hei

tor Felippe Galiza o foram com a máxima firmeza, deixando-nos co~ 

victos de que a responsabilidade do desvio da quantia de rs.2o -

cabe inteiramente ao continuo Catharino, que, conforme acima dis

semos, não manteve, em presença do sr. Heitor, a acusação que lhe 

fizera. 

Não obstante, procurámos colher informações sobre a condúta 

do sr. Heitor, e sobre o mesmo obtivemos b6as referencias; inclu

sivé das fir.mas onde tem trabalhado. 

S6mente a 28 de setembro ultimo, ao receber seus vencimentos 

e por interferencia da Administração desta Filial, efetuou o sr. 

Catharino o deposito da quantia de rs.2o ooo, na conta "Deposites 

Populares" do sr. Bibiano Soares Cupim • 

Verifica-se do exp6sto que o continuo Armando Catharino da 

Silva , abusando da confiança que lhe foi dispensada pelo cliente 

desta gencia, sr. Bibiano Soares Cupim, desviou a importancia de 

rs.2o$ooo que do mesmo recebera para depositar em sua conta corre~ 

te, s6mente efetuando tal deposito decorrido cerca de um mês e pa

ra tal advertido pela Administração desta Agencia, em razão do es

candalo provocado pelo seu áto deshonesto. 

continúa 



O ar. Catharino é ainda responsável pela subtração dor~, 

n° 347.450, pertencente ao referido depositante sr. Bibian 1d6ares 
f 

Cupim, para cujo fim ilaqueou a b6a-ré daquele depositante com de

clarações absolutamente inveridicas. 

Constituem tais del!tos, incontestavelmente, "faltas graves", 

capituladas na letra~, do art. 16, do Dec. n° 24.615, de 9 de ju

lho de 1934, no qual, por tanto, se acha incurso o sr. Armando Ca

tharino da Silva. 

Podemos informar a v.s. que, como testemunhas das faltas de 

que trata a presente carta, deverão sêr arroladas as seguintes pe~ 

sôas: 

sr. Bibiano Soares Cupim, residente á rua da Mourar ia,29; 

sr. Heitor Felippe Galiza, residente á rua Socorro do Cas
tro Neves, n° 56; 

sr. José Waldizar de Castro Jucá, funcionário desta Agen
cia e 

sr. João Leite Leal Ferr eira, idem. 

Para governo dessa Comissão incluímos á presente os documen-

tos infra: 

a) talão de cheques Ns. 347.441 a 347.450, pelo qual se veri

fica têr sido utilizado, em 4.7.35, o cheque n° 347.44l,de 

que resta apenas o canho~, e a ausencia completa do che

que n° 347.450 (cheque e canhoto), retirado indevidamente 

do talão, Como medida de precaução este talão foi cancel~ 

do pela Agencia e fornecido outro ao depositante, para mo

vimentação de sua conta corrente; 

b) Declarações escritas feitas pelo sr. Armando Ca tharino da 

Silva em 22 de setembro p.passado; 

continúa 
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Á Comissão Interna de Inquerito 
a que responde o continuo 
Armando Catharino da Silva · - Bahia,28.10.l93~- Bls~~ 
-----------------------------------------------------------------

o) cartão n• 742, em duplicata, para servir de mod@l~~o~~~ 
oibos que esta Filial costuma fornecer aos deposi~antes 
para comprovar a entrega das cadernetas. 

o sr. Armando Catharino da ilva é brasileiro, natural desta 

cidade do Salvador, filho de ~oão Nepomuceno da Silva e D. Virgi

nia dos Santos ilva, com 26 ânos de idade - nascido a 22 de de

zembro de 1910 -, solteiro e foi admitido aos servi~os do Banco, 

nesta Filial , como aspirante a continuo, com os vencimentos de rs. 

15o~ooo, em 1° de julho de 1929. Atualmente conta 7 ânos de se~ 

vi~o, exclusivé faltas e licenças, e percebe vencimentos mensais 

percentagem semestral de rs.9oo ooo, dando a média 

Continuamos ao dispôr de V.S. para o completo exito da missão 

de que está investido • 

• • 
Anexos. .. 

• 

• 

• 

• ~ .. 

• • 
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Decreto n. 2591 de 7 de Agosto de· 1912 

Art. 6.a-Aquelle que emittir cheques sem data oo com data falsa, ou que por contra 
ordem e sem motivo legal proctrrar frustrar o seu pagamento, ficará sujeito á 
multa de 10% sobre o respectivo montante. 

Art. 1.0-Aquelle que emittir cheques sem ter sufficiente provisao de fundos em po
der do sacado, ficará sujeito á multa de 10 ofo sobre o respectivo montante, 
além de outras penas em que possa incorrer. (Codigo Penal, art 338). 

Art. 1lo-Si o portador consentir que o sacado marque o cheque para certo dia, 
exonera todos os outros responsaveis. 

Art. 120-() cheque cruzado, isto é, atravessado por dous traços pa.rallelos, só póde 
ser pago a um banco; si o cruzamento contiver o nome de um banco, só a este 
poderá ser feito o pagamento. 
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de ~ir/; Ata da reunião em que é instalada a Comissão 

nomeada pelo Exmo. Snr. Presidente do Banco do Brasil, 

taria de 22 de Outubro de 1936 
em f# 

Aos cinco dias do mez de Novembro de 1936, reunidos os mem

bros da Comissão de Inquerito composta dos funccionarios Alvaro 

• 

I 
Jovita Corrêa da Silva, Mucius Clack da Silva Costa e Lafayete (, 

Alvares Lima, respectivamente Presidente, Vice-Presidente e Se- · 

cretário, foram iniciados os trabalhos referentes ao inquerito 

- administrativo para apurar as faltas graves de que é accusado 

o Serventuario Snr. Armando Catharino da Silva, de haver recebido 

do Snr. Bibiano Soares Cupim em principies de Setembro p.passado 

para depositar na conta que o mesmo mantem na Agencia do Banco do 

Brasil, nesta Capital, ~.20$000-(Vinte mil reis), deixando de o 

fazer no devido tempo, e sem expl icar cabalmente qual o destiao 

dado a essa importanciaf e ainda, de haver obtido do meano depo

sitante, por meio de declarações astuciosas, o talão de cheques 

destinado ao movimento da referida conta, talão que ao ser devol-

vido acusava a falta de um cheque, o ultimo da série e dos nove 

ainda não utilisados pelo co r rentista, conforme portaria baixada 

pelo Exmo. Snr. Presidente do Banco do Brasil, em 22 de Outubro d 

1936~recebida nesta Capital em 31 da Outubro p.passado • .... ,., 
A Comissão resolveu designar a sala de suas secçÕes, locali-

sada no 2i andar do predio da Agencia do Banco do Braall, nesta 

capital, para a audiencia do acusado no dia 6 de Novembro de 1936 

ás 14 horas, por si ou assistido por seu advogado eu pelo advoga

do ou representante do Syndicato da classe, e fazer expedir a na

cessaria notificação, Resolveu,ainda, intimar, por carta., as tes 

temunhas Snrs. Bibiano Soares Cupim, Heitor Felippe Galiza, José 

Waldizar de Castro Juoá e João Leite Leal Fe r raira, a comparece

rem ao local e dia acima designados, ás 16,30 horas, para prestar 

depoimento. • 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada 

subscrita por mim, Secretário, e assinada 

continúa 



continuação 

com os demais membros da Commissão. 

Bahia, 5 de Novembro de 1936 
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CERTIDÃO 

Certifico que o talão de cheques Ns . 34?.441 a 34?.450, per

tencente ao sr. Bibiano Soares Cupim, entregue a esta Comissão de 

Inquerito pela Agencia do Banoo do Brasil, nesta Capital , em car

ta de 28 de outubro de 1936, entranhado neste processo, possue,a

lém dos cheques Ns. 34?.442 a 34?.449, numerados nestes autos de 

fls . 11 a 18, mais o canhoto do oheque n° 34?.441 e a capa. 
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A s seis di t:fl do ma z cl Novembro de 1936, junto aos autos os do-
, ' 

cumentos qu s segu m:-OAR'l'A D:E: INTIMAÇÃO EXWIDA AO AOCUS(DO 
( ( . - . -

SNR. ARMANDO OATHARINO I1 SILVA., b m como 's testemunhas Snrs~ •. 
' ... < .. l 111 • • • 

BIBI.ANO S0ARE3 OUPJ:M, HE~TQR FE:LIPPE G&LLIZA, JOSE'W~IZA:R DE 

a STRO JUOA'e JOÃO IEITK LEAL l!ERREIRI. 

~ c d'tc::f~ ~ /9:M 

~~~~~ 

. ~ 



~--

Bahia, 5 de Novembro de 1936. 

Ilmg Sr. ~DO OATHARINO DA SILVA 
Rua Santo Antonio da Mouraria, n2 24 

Nesta. 

Tendo sido v.s. acusado de haver recebido do ar. 

Bibiano Soares Cupim, em principias do mês de Setembro p.passado, 

para depositar na conta que o mesmo mantem na Agencia do Banco do 

Brasil, nesta Capital, Rs2o$ooo (vinte mil réis), deixando de o 

fazer no devido tempo, e sem explicar cabalmente qual o destino d~ 

do a essa importancia; e ainda, de haver obtido do mesmo deposita~ 

te, por meio de declaraçÕes astuciosas, o talão de cheques destin~ 

do ao movimento da referida conta, talão que, ao ser devolvido ao~ 

sava a falta de um cheque, o ultimo da serie e dos nove ainda não 

utilizados pelo correntista, tudo como se evidencia da carta diri

gida a esta Commissão pela Agencia referida, e o que constitue fal 

tas graves capituladas na letra~ do art2 16 do decreto n2 24.615, 

de 9 de Julho de 1934, oommunico-lhe o seguinte: 

Em cumprimento á Portaria do Exmg Sr. Presidente 

do Banco do Brasil, de 22 de Outubro p.findo, que nomeou esta Com

missão para apurar as faltas em inquerito administrativo, de acer

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

encia que se realizará na sala em que funciona a referida 6ommissão 

localizada no segundo andar do predio da Agencia do Banco do Brasil 

nesta Capital, no dia 6 de Novembro de 1936, ás 14 horas, afim de 

prestar o seu depoimento e assistir aos depoimentos das testemunhas 

podendo v.s. fazer-se acompanhar do seu advogado ou sêr assistido 

pelo advogado ou representante do Syndicato da classe a que perte~ 

o e. 
F8ram arrolados, como testemunhas, os srs. Bibi

ano Soares Cupim, Heitor Felippe Galiza, Jos~ Waldizar de Castro J] 

cá e João Leite Leal Ferreira. ~·~t 
fi~~~ ~cl"~ 

~~~~~~-K·ev iY-JLrw~I/\Q; 



Bahia, 5 de Novembro de 1936 

Illmo. Snr. Bibiano Soares Cupim 

Rua S.Antonio da Mouraria, nR 29 

Nesta 

Tendo sido v.s. indicado como testemunha no processo admini~ 

trativo instaurado'pelo Banco do Brasil para apurar as ~altas gr~ 

ves imputadas ao serventuário snr. Armando Catharino da Silva, c~ 

pituladas na letra~ do arto 16, do Dec. 24.615, de 9 de julho de 

1934, convido-o a comparecer á audiencia que se realizará na sala 

em que ~unciona a Comissão de Inquerito, localizada no 22 andar 

do predio da Agencia daquele Banco, nesta Capital, no dia 6 de n~ 

vembro ·de 1936,'as 16,30 horas, a~im de prestar o seu depoimento. 

L t: Atenciosas saudações 

;:? .4t ' '\ ; -. ,; _f fl~ :Pela 

# ~ • Q M- o ~a~t~-~~~~===---....-:::;;;....-
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Bahia, 5 de Novembro de 1936 

Illmo. SnrTKeitor Felippe Galiza 

Rua Soccorro do Castro Neves, ni 56o 

Nesta 

Tendo sido v.s. indicado como testemunha no processo admi-

nistrativo instaurado pelo Banco do Brasil para apurar as faltas 

graves imputadas ao serventuario Snr. Armando Catharino da Silva, 

capituladas na letra.! do art~ 16, do Decreto 24.615, de 9 de Ju

lho de 1934, convido-o a comparecer á Audiencia que se realisará 

na Sala em que funciona a 6omissão de Inquerito, localisada no 22 

andar do predio da Agencia daquele Banco, nesta Capital, no dia 6 

de Novembro de 1936, ás 16,30 horas, afim de prestar o seu depoi-

manto. 

J~. 

~ rj11jH6. 
;!( _ivhí-r /Pr- t-fJ~-

SaudaçÕes 

:Pela 



Bahia, 5 de Novembro de 1936 

Illmo. Snr. José Waldizar de Castro Jucá 

Func. do Banco do Brasil 

Nesta 

Tendo sido V .s. indicado como testemunha no provesso admi, 

nistrativo instaurado pelo Banco do Brasil para apurar as faltas 

graves imputadas ao Serventuario snr. Armando Catharino da Silva, 

capituladas na letra a do artg 16, do Decreto 24.615, de 9 de Ju

lho de 1934, convido-o a comparecer á Audiencia que se rea1isará 

na sala em funciona a Comissão de Inquerito, loca1isada no 22 an

dar do predio da Agencia qaquele Banco, nesta Capital,. no dia 6 de 

Novembro de 1936, ás 16,30 horas, afim de prestar o seu depoimento 

Saudações 

Pela 



--

Bahia, 5 de Novembro de 1936 

Illmo. Snr.· João Lei te Leal Ferreira 

Func. do Banco do Brasil 

Nesta 

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

nistrativo instaurado pelo Banco do Brasil para apurar as faltas 

graves imputadas ao Sfterventuario snr. Armando Catharino da Silva, 

capituladas na letra a=do artg 16, do Decreto 24.615, de 9 de Julh 

de 1934, convido-o a comparecer á audiencia que se realisará na sa 

la em que funciona a Comissão de Inquerito,, localisada no 2g andar 

do predio da Agencia daquele Banco, nesta capital, no dia 6 de No

vembro de 1936, ás 16,30 horas, afim de prestar o seu depoimento. 

SaudaçÕes 



.Q B R T I D !""O 

Certifico que fo n tregwrs o ccuaad , nr. Armando Catha ... 

rino da. Silva, bem como 's, stem.unhas, Snrs~ Bibi an.o Soares Cupim, 

Hei t r Felipp Galliza, Jo~ al.dizar d Oastro Jucá e Jo-o lei te r.-. 
1 Ferreira, as i nt· ções constantes d stes tos, os ~ s e de• 

l1llll por i n ti do • 

~ t .d;. of/~A/7~ 
~~~·--e~ -

• 



T&O DE JUNTA 

Aos ~is dias do mez d Novembro d 1~36, junto aos autos 

-os documentos qu(e se seguem: TEmO DE AUDIENCIA DO ACcuBADO e d 

test unha SNR. BIBIANO SOAREB CUPIM. 

~/ bd.< or~ & l7'kd 
~~~~·~~ 



AUEIENOIA 

Aos seis (6) dias do m~s de novembro 

berta a audiencia pelo sr. Presidente da Comissão de Inquerito, e 

oom a presen~a do sr. Vice-Presidente e de mim Seoretárto , oompar~ 

ceu o sr. rmando Catharino da ilva, brasileiro, oom 26 §nos de i

dade , solteiro, residente á rua Santo Antonio da Mourarta , n° 24, 

continuo do Banco do Brasil, com ? ânos de servi~o, exclusive fal

tas e licen~as, percebendo vencimentos mensais de Rs.353 100 e per

centagem semestral de Rs .9oo ooo, e acusou a oita~ão para responder 

a inquerito administrativo, afim de serem apuradas as faltas que 

lhe são imputadas de haver recebido do sr. Bibiano Soares Cupim,em 

principies de setembro p.passado, para depositar na conta que o mes 

mo .mantem na Agencia do. Banco do Brasil, nesta Capital, Rs.2o ooo, 

deixando de o fazer no devido tempo, e sem explicar cabalmente qual 

o destino dado a essa importanoia; e ainda de haver obtido do mesmo 

depositante, por meio de declara~Ões astuciosas, o talão de cheques 

destinado ao movimento da referida conta, talão que ao sêr devolvi~ 

do acusava a falta de um cheque, o ultimo da seria e dos nove ainda 

não utilizados pelo correntista, conf 

• DEPOIMENTO DO ACUSADO 

Ás perguntas formuladas pelo Snr . Presidente da Comissão, abai-

xo transcritas, deu o acusado as respostas que se seguem: . 

Pergunta~ 1 w ~ueira explicar porque não depositou, no devido tempo, 

na conta "Deposites Populares" do sr. Bibiano Soares qupim, a quB.B, 

tia de Rs .2o ooo que, para esse fim, lhe f8ra entregue pelo mesmo 

em prin\cipios de setembro p.passado ? 

Resposta ~ Porque o ar. José Waldizar de Castro Jucá, funcionário da 

seo~ão de "Deposites", me declarou que, sendo eu funcionaria, não 

poderia fazer deposites pertencentes a clientes do Banco. 

Pergunta - 2 - Dado o impedimento alegado em sua resposta precedente, 

queira dizer se v.s. devolveu aquela importancia ao sr. Bibiano 

Soares Cupim, · ou se, pelo menos, informou do ocorrido á Administra 

~ão da Filial, afim de que f8sse por éla determinado o destino que 



continuação 

Resposta - Não. Não devolvi a importancia nem informei a Administra-

ção. a ) t 
Pergunta - 3 - Esclareça porque não tomou nenhuma das provideJgias i~ 

dicadas e qual o destino que v.s. deu aos 2o ooo ? 

Resposta • Julguei que o caso não era para sêr levado ao conhecimento 

da Administração e que deveria desincumbir-me da missão que me f6ra 

confiada. Entreguei a caderneta e a quantia de rs.2o ooo ao sr. 

Reitor, que encontrei ao sair do Banco para !r ao Correio, pedindo~ 

-lhe que fizesse o deposito de 2o$ooo e entregasse a caderneta ao 

Banco para contagem de juros. Nessa ocasião mostrei ao sr. Heitor 

o dinheiro, que era representado por uma unica cedula, que se ach~ 

va colocada dentro da caderneta. Logo depois o ar. Heitor entre-

gou-me o cartão numerado que recebera da Agencia. 
r! ... 

Pergunta- 4- Porque v.s., segundo a cartá# de acusaçao da gencia, 

informou primeiro que a importancia f6ra entregue ao sr. Heitor, 

para que o mesmo realizasse o deposito, e, em presença do referido 

senhor, não sustentou mais essa afirmativa, dizendo então que os 

2o 'ooo se achavam dentro da caderneta ao entrega-la ao sr.Heitor? 

Resposta~ Devido á insistencia com que o ar. Heitor negava, em pre

sença do Gerente, de lhe haver entregue a importancia em mão, ou 

de lhe têr sido a mesma exibida, resignei-me em concordar, mas a

gora ·afirmo lhe têr mostrado e entregue dentro da caderneta a re-

ferida quantia. 

Pergunta- 5- ~ual o intuito de v.s., ao informar ao sr. Bibiano que, 

em virtude de um desfalque verificado na Agencia, de que resultára 

trabalho diario até altas horas da noite e a substituição do "di

rétor", achava-se bastante atrazado o serviço de cadernetas, pelo 

que haveria dem6ra na devoluç~o da caderneta dele? 

Resposta - Não fiz ao ar. Bibiano tais declaraQÕes. Não me lembro os 

têrmos com que me expressei para justificar a demóra; disse que es

tavamos trabalhando á noite e que o serviço do cadernetas estava 

parado. 

Pergunta - 6 - uando, passados dias, o ar. Bibiano lhe reclamou a 
falta do deposito e lhe entregou novamente a caderneta para que 

a providencia que V. • tom)]J ~ t "'--



conti 

Resposta - Não fiz o deposito 

dei o dinheiro, aliás a 

bessem a importancia do 

.1~~-
ií.o tinha mais o dinheir/h *
esperando que minhas ti~ rece-

de poder então e~etua-lo. 

Pergunta - 7 - Porque, tendo entregue o 2o ooo ao sr. Heitor, con~or 

me já declarou, não o procurou para tratar do assunto? 

Resposta- NaÕ tomei nenhuma providencia porque quiz evitar escandalo, 

resolvendo assumir a responsabilidade perante o sr. Bibiano. 

Pergunta - 8 - ~ual o motivo que o levou a encobrir dos seus superio

res hierarquicos a suposta ~alta do ar. Heitor, expondo-se assim 
v.s. a que lhe ~ôsse atribuido o desvio da quantia de rs.2o •ooo? 

Resposta- Preferi éxpôr-me porque o ar. Heitor ameaQou 

fisicamente, na rua, e para evitar escandalo dei o 

do. 

agredir-me 
r 
por acaba-

Pergunta - 9 - Como explica v.s. têr declarado á Agencia, por escrito, 

em 22 de setembro p.p., em contradição com a sua resposta ao quesi-

to· anterior, que, ao lhe sêr reclamado pelo ar. Bibiano o deposito 

dos 20 ooo, fôra a casa do 'ar. Heitor, tratar do assunto, e não o 

encontrando deixára lá recado e a caderneta ? 

Resposta ·- A minha declaração escrita á Agencia, em 22 de setembro, 

não exprime a verdade, pois o ~ue se deu ~oi o que agora estou de

clarando em resposta aos quesitos deste interrogatorio. 

Pergunta - 10 w Como explica v.s. têr entregue ao ar. Bibiano, pela 

segunda vez, um cartão numerado dos que comumente usa o Banco para 

comprovar a entrega de caderaetas, ~uando a caderneta daquele -de

positante não voltou mais á Agencia, conforme foi constatado por 

funcionarios da secQão de "Dppositos", ao lhes sêi5 apresentado tal 

cartão pelo escriturário ar. João Leite Leal Ferreira, dessa provi~ 

dencia encarregado pelo ar. Bibiano ? 

Resposta - O cartao numerado por mim entregue ao ar. Bibiano foi en

contrado, não me lembro bem, se em baixo do balcão da secQão ou no 

lixo, e o entreguei com o fito de justificar a demora na devoluQão 

da caderneta, até que minhas tias pudessem dar-me o dinheiro par~ 

sêr depositado. 

Pergunta - 11 -
~ 

Qual o intuito deVo • ao solicitar do sr. Bibiano, 

na ocasião em ~ue o mesmo lhe fez entrega dos 2o ooo e da caderne

ta, que êle lhe desse te.mb~m o seu talão de cheques, tendo justif!. 

q':le já referid,o, que, s~undo 
~.........., ~~--~~ 



continuação 

v.s. declarou ao citado cliente, motivára, 

resolução de substituir t8dos os talÕes de 

seus depositantes ? 

b'y~ 
por parte do B~o~ 
cheques em pod:~~s

1 

Resposta- Disse ao sr. Bibiano que o Banco ia substituir os talÕes 

velhos, não lhe tendo apresentado nenhuma justificativa. Tomei 

o ao sr. Bibiano sem nenhum intuito, devolvendo-lhe o mesmo 
' 

no dia imediato. 

Pergunta - 12 - Não tendo v •• entregue á Agencia o referido talão 

de cheques, mesmo porque o Banco não tomára absolutamente a provi

dencia referida por v.s., queira declarar como justificou perante 

o sr. Bibiano têr-lhe devolvido no dia imediato o mesmo talão que 

dêle recebera ? 

Resposta - Disse-lhe que o seu talão ainda estava em uso, apezar disso 

eu não o trouxe ao Banco nem tam pouco consultei os funcionários 

da carteira de "Deposites". 

Pergunta~ 13 - ~ueira informar se o cheque n° 34?.450, retirado do 

talão pertencente ao sr. Bibiano , foi destruido por V.S. ou uti-

lizado em alguma operação de desconto e, caso se tenha verificado 

esta ultima hipotese, queira dizer o nome da pess6a com a qual ne

gociou o referido cheque ? 

cheque citado ou outro qualquer do re

ferido talão, que permaneceu em meu poder no bolso da calçao 

Pergunta- 14 - Confirma v.s. que, 

fonso Miranda era portador 

descontado sem que possuisse em pode 

ciso ~ara fazer faca 

Resposta · - Confirmo • . 

s de 1935, o sr. Af-

e sua emissão, por V.S. 

o numerário pre~ 

Pergunta - 15 - Reconhece v.s. que as informações que prestou ao sr. 

Bibiano prejudicam a b6a fama dos funcionários da Agancia e atin

gem ainda a pess6a do Sr. Gerente da Filial, dito por v.s. afasta

do de suas funções em razão do suposto desfalque ? 

Resposta w Reconheço, porém, não disse que tinha havido desfalque, 
• 

disse que o Sr. Gerente tinha sido afastado da gencia, que o ser

viço estava atrazado, havia muito trabalha~e outras alegaçÕes 



continuação 

Pergunta- 16 - Porque disse v.s. ao sr. Bibiano que 

oia tinha sido afastado de suas funções, não se 

absolutamente tal ooorrencia ? 

.?rtf 
:e:::e::~~::n 

Resposta - D~sse que o sr. Gerente estava afastado porque assim pre

tendia jus.tificar a demora na devolução da caderneta9 que se a-

chava em meu poder. 

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

Secretário, lavrei o presente têrmo que, lido e achado conforme, vai 

assinado pelo depoente, pelo Presidente da Comissão e por mim subscri-

to o 

Em 6 de Novembro de 1936. 



AUDIENCIA DA T 'STEMUNHA BIBIANO 'OARES CUPI 

' OS seis dias do mez de Novembro de 1936-{mil 

5fif 
e?t 

novecentos 

e trinta e seis) , aberta a audiencia pelo Snr . Presidente da Comissão 

de Inquerito , e com a presença do Snr. Vice Presiden te , de mim Sécreta

rio e do acousado Snr . Armando Catharino· da Silva , mandou o primeiro a

pregoar o nome do nr . Bibiano Soares Cupim, brasileiro , com 74 annos 

de idade , casado em segunda uppiàs·· residen te á rua an to Antonio da 

curaria , n~ 29, o qual accusou a citação para depor como testemunha 

no inquerito administrativo afim de ser apurada a f lta que é imputada 

ao nr. Armando Catharino da Silva , de haver recebido do depoente em 

principies de Setembro p . passado para depositar na conta que o mesmo 

mantem na Agencia do Banco do Brasil , nesta Capital , Rs . 2o~ooo-(Vinte 

mil reis) , deixando de o fazer no devido tempo , e sem explicar cabal

mente qual o destimo dado a essa importancia; e ainda , outra falta , de 

haver mbtido do mesmo depositante , por meio de deolara~Ões astuciosas , 

o talão de cheques destinado ao movimento da referida conta , talão que 

ao ser devolvido acusava a falta de um cheque , o ultimo da série e dos 

nove ainda não utilisados pelo correntista , 

Interrogado sobre o que sabia a respeito das faltas acima 

descriptas e das oircunstancias que ~ rodearam, prometendo só dizer a 

verdade , declarou o seguinte : Ha annos que costumo depositar importan

cias na minha conta , por intermedio do Snr . Catharino, bem assim fazer 

retiradas na referida conta. 

-Ha alguns mezes , nao podendo precisar bem a data , fui 

procurado em minha casa pelo snr . atharino que me perguntou so e~ não 

queria entregar-lhe a caderneta para contar juros. Aproveitei a 'ocasião 

e juntamente com a mesma entreguei-lhe tambem uma cedula de 20 ooo ,para 

que o mesmo efectuasse o deposito. 

Na mesma ocasião tomou-me tambem o nr . Catharino o livro 

de cheques alegando que ia ser substituído. Não posso precisar se foi no 

dia imediato ou se passado alguns dias que o Snr. Catharino me devolveu 

'\ o talão•dJ i: cvY1 (} z;Jlq ~f,~~ 
A~~~ fJJ~ ~~~~'t 



_ ... 

continuação fls.aJf~ 

Passados muitos dias reclamei ao Snr. Catharino a minh~a 'q;t1~

neta, ao que me respondeu que a demora era motivada por gran ~~lo 

de servi~os, cadernetas atrazadas, ter havido um desfalque n Banoo, 

que determinara o afastamento do "director" pelo que , estava trabalhan 

do até altas horas da noite. 

Reconhecendo ser infrutiferas as minhas reclama~Ões ao snr. Ca

tharino, procurei o funccionario deste Banco, Snr. Leal Ferreira, a 

quem pedi providenciar, tendo o mesmo trazido a caderneta sem que 

constasse da mesma a escripturação do deposito em questão. 

firmo que apenas utilisei o primeiro cheque do talão, não ten--
do notado a falta do ultimo por não estar afeito a os serviços de Ban

co , cuja falta foi notada em minha residencia pelo Contador do anca 

do Brasil , quando lhe mostrei o referido talão. 
I 

Nada mais foi , aliás , Dirigindo-se ao accusado , o Presidente da 

Comissão perguntou si desejava reinquirir a testemunha, ao que respon

deu negativamente. 

Nada mais foi d~to nem perguntado ao depoente. E, para constar , 

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

vae assinado pelo depoente , pelo Presidente e Vice Presidente da Comis, 

são , pelo acusado , e por mim subscrito. 

Em 5 de Novembro de 1g35 

PRE !DENTE 

\ 



\ . 

.... -

C E R T I D Ã O 

Certi f ico que, em cumprimento á deliberaQão 'do Snr. Presidente 

da Comissão de Inquerito, os trabalhos desta audiencia ficaram adia 

dos, pelo adeantado da hora, para amanhã, sete (?) do corrente, ás 

quatorze (14) horas da tarde, no logar do costume, tendo eu, Secre

tário, intimado em suas próprias pess6as, o acusado Armando Cathari 

no da Silva, que já depoz, e as testemunhas srs. Heitor Felippe Ba

liza, ~osé Waldizar de Castro ~ucá e João Leite Leal Ferreira,cujos 

depoimentos serão tomados amanhã, na hora supra-mencionada. 

·~ b cf4:._ e/f~ cC<- / ? ~ 
<({ ~ ~~ ~ __.e 

~~~t 
~{N~·Ov 6 ~ fcYif~ J.~ JLL ;r;yG 
fl~~~ iPJ~ dA J._fd_éi 

;#Mh- t&tt;ttfq__tjct~ 



'!'ERMO DE JUNTAllt 

Aos ete di s do mez: de Novembro d 1936, jmto ao 

ntos os documentos que se seguem: tTJBroSDE' A:UDnNCIA 'ntS 'mS-
, 

T:mJNHIS SNRS. H i tor Pwlippe Galliz , José Waldizar de C ~stro 
' 

, "*"" ' ~ • ~ .. ' 
J uca e J oao Le1 t Lee.l Fe rre1. r a. 

.. 



AUDIENCIA DA TESTEMUNHA HEITOR FELIPPE GALIZA 

Aos sete dias do m~s de Novembro de 1936, aberta a 

dflr;J; 

audl?ata 

pelo Snr. Presidente da Comissão de Inquerito, e com a presença do 

Snr. Vice-Presidente, de mim Secretário e do acusado Snr. Armando 

Catharino da Silva, mandou o primeiro apregoar o nome do Snr. Hei

tor Felippe Galiza, brasileiro, com 18 ânos de idade, solteiro,re

sidente á rua Socorro do Castro Neves, n° 56, o qual acusou a cita

ção para depôr como testemunha no inquerito administrativo afim de 

serem apuradas as faltas que são imputadas ao Snr. rmando Cathari

no da Silva de haver recebido do sr. Bibiano Soares Cupim, em prin

cipios de setembro p.passado, para depositar na conta que o mesmo 

mantem na Agencia do Banco do Brasil, nesta Capital, Ra.2o ooo,dei-

Bando de o fazer no devido tempo, e sem explicar cabalmente qual o 

destino dado a essa importancia; e ainda de haver obtido do mesmo 

depositante, por meio de declarações astuciosas, o talão de cheques 

destinado ao movimento da referida conta, talão que ao sêr devolvi

do acusava a falta de um cheque, o ultimo da seria e dos nove ainda 
-nao utilizados pelo correntista. 

Interrogado sobre o que sabia a respeito das flltas acima des

critas e das circunstancias que as rodearam, prometendo só dizer ·a 

verdade, declarou que não se recorda bem se foi em dias do mez de 

f
Aso tonou de Setembro que, estando na porta do Banco Franoês e Ita

liano, veio ao seu encontro o ar. Armando Catharino da Silva, que 

lhe pediu para entregar no Banco do Brasil uma caderneta, afim de 

'\~arem oon:ados os juros; que atendendo a esse pedido tomou a oader

~ n ta da mao do sr. Gatharino e dirigiu-se com o mesmo para o anco 

do Brasil; que o sr. Catharino ficou do lado de fÓra do Estabeleci

mento, escondido junto a um dos portões do mesmo á sua espera; que 

entregou a caderneta a um funcionário da secção de "DepositosQ, re

troca um cartão cujo numero recorda-se têr sido 4 l;que 

gou o referido cartão ao sr. Catharino, tendo este se dirigido 

os lados do Banco Alemão Transatlantioo e eu contin~ado o ser

de rua que estava fazendo na ooasião; que passados alguns dias, 

horas da tarde, achando-me no escritório aldemar Gantois,onde 

jiJL e'Ie:do ff~eM;;:~~nema do 



-continuaçao 

ar. Cath r1no perguntando-lhe oomo era o meu nome; que, passa~k~~ 
minutos, fui chamado pelo sr. Gerente do Banco do Brasil, ten~~~do 
ucomp~nhado do meu colega de escritório sr . Aulo Costa; que lá che

gando fui interpelado pelo sr. Gerente acêrca de uma importancia de 

rs. 2o~ooo que o sr. Catharino lhe dissera me haver entregue e que eu 

declarára a êle, ~atharino, haver gasto a mesma; que em resposta eu 

afirmei ao sr. Gerente que não recebi nenhuma importancia do sr. Ca

tharino e sim apenas a caderneta vazia, como acima já afirmei e con

firmo; que o sr. Gerente, dirigindo-se ao sr. Catharino, interpelou-0 

sobre a minha afirmativa , tendo este dito que, efetivamente, me entr~ 

gára apenas a caderneta, mas que o dinheiro se ach va dentro déla;que 

o sr. Gerente disse então ao sr. Catharino não sêr esta a sua afirma9 

tiva anterior; que estas minhas declaraQÕes são a expressão da verda

de, o que posso provar, pois os fátos relatados e passados na geren

cia do Banco do Brasil foram testemunhados pelos srs. Gerente e Con-

tador da Agencia e pelo meu colega ulo Gosta. 

Dirigindo-se ao acusado, o sr. residente da Comissão perguntou 

se desejava reinquirir a testemunha, ao que respondeu afirmativamente. 

Dada a palavra ao acusado, perguntou este á testemunha se -na o 

estava lembrada que, antes de coloca-la na caderneta, lhe mostrára a 

aedula de 2o ooo e que lhe dissera claramente que esse dinheiro era 

para sêr depositado no Banoo. Respondeu a testemunha que absolutamea 

te não se verificára tal fáto, sendo inteiramente falsas as afirmati

vas do acusado e contra as quais protestava energicamente, tanto que 

irá levar o caso ao conhecimento das autoridades policiais, afim de 

que sejam tomadas as providencias necessarias para salvaguarda de sua 

honra. 

Nada mais foi dito nem perguntado ao depoente. E, para constar, 

eu, Secretário, lavrei o presente têrmo que, lido e achado conforme, 

vai assinado pelo depoente, pelo Presidente da Comissão, pelo acusado, 

Em ? de Novembro de 1936 • 
• 

Secretario 



AUDIENCI~ DA TESTEMUNHA JOSE'WALDIZAR DE CASTRO JU 

Aos sete dias do mez de Novembro de 1936, aberta~ a 

cia pelo Snr . Presidente da Comissão de Inquerito , e com a presenç~ 

do Snr . Vice Presid'en te, de mim Secretário e do acusado Snr. Arman

do Catharino da Silva , mandou o primeiro apregoar o nome do Snr. Jo 

s~ Waldizar de Castro Jucá, brasileiro, com 36 ânos --------do, funcionaria do Banco do Brasil, com 13 ânos 

te á rua do odré,lOS, o qual accusou a citação para dep6r como tes 

temunha no inquerito administrativo, afim de ser apurada a falta 

que é imputada ao Snr. Armando Catharino da Silva , de haver recebi

do do snr. Bibiano oares Cupim , em principias de setembro p.passa

do, para depositar na conta que o mesmo mantem na gencia do Banco 

do rasil, nesta Capital,rs . 2o~ooo , deixando de o fazer no devido 

tempo, e sem explicar cabalmente qual o destino dado a essa import ~ 

cia; e ainda a falta de haver obtido do mesmo depositante, por meio 

de declarações astuc~osas, o talão de cheques destinado ao moviment 

da referida ~onta, talão que ao sêr devolvido acusava a 

cheque, o ultimo da seria e dos nove ainda não utilisados pelo cor-

rentista. 

Interrogado sobre o que sabia a respeito das faltas acima 

desoriptas e das circunstancias que as rodearam, prometendo só di-

zer a verdade, declarou que em tempos lhe foi apresentada pelo 

Catharino a caderneta de um depositante da Agencia, cujo nome não 

reparei; que o Snr. Catharino lme pediu para fazer um deposito na 

referida caderneta,. tendo ( eu)objectado não ser permitida a interfe

de funcionarias nos depositas de ollentes do Banco e que essa 

á extensiva ao pagamento de cheques; que essa praxe foi por 

·m encontrada na Secção desde que assumi as minhas funcções na mes 
... 

Setembro de 19~5; que nao me recordo quem entregou posterior-

a caderneta, ou mesmo se a mesma foi entregue, entretanio• te

nho certeza que pelo Snr . atharino não o foi maisJ que não vejo po~ 

sibilidade de serem encontrados no lixo ou debaixo do balcão cartões 

numerados, comprovantes de entregas de cadernetas, os quaes antes de 

cuidadosamente guardados em uma carteira da Secção; que 0 

stá ri de Jane1-



continua~ão -fls-~~~ 

ro do corrente anno até a presente data; que não conhece o snr.~~ 
biano Soares Cupim a nem tampouco o snr. Heitor Felip:e Galli~JjL 

Dirigindo-se ao acusado, o Presidente da 0omissao pergJM~u se 

desejava reinquirir a testemu~ha, ao que respondeu negativamente. 

Nada mais foi dito nem perguntado ao depoente. E, para cons~ar 

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

vai assignado pelo depoente, pelo Presidente da Comissão, pelo Vice

Presidente, pelo acusado e por mim Secretário subacritoo 

PRESIDENTE 

• 



-.... 

• 

AUDIENCIA DA TESTEMUNHA SNR • .TOÃO 

Aos se. te dias do mez de Novembro de 1936- {mil novec{}J.i@IVe 

trinte e seis), aberta a audiencia pelo Snro Presidente da Gb~~ão 
de Inquerito, e com a presença do Snr. Vice-Presidente, de mim Se

cretario e do acusado snro Armando Catharino da Silva, mandou o pri 

meiro apregoar o nome do snr • .Toão Leite Leal Ferreira, brasileiro, 

com 36 ânos de idade, viuvo, residente á rua do Gravatá, n° 16,fun

cionario do Banco do Brasil, com 11 ânos incompletos de serviço, o 

qual acusou a citação para depôr como testemunha no inquerito admi• 

nistrativo, afim de serem apuradas as faltas que são imputadas ao 

Snr. Armando Catharino da Silva, de haver recebido do Snr. Bibiano 

Soares Cupim, em principios de Setembro p.passado, para depositar 

na conta que o mesmo mantem na Agencia do Banco do Brasil, nesta C~ 

pital, rs. 2o. ooo, deixando de o fazer no devido tempo, e sem expll 

car cabalmente qual o destino dado a essa importancia; e ainda de 

haver obtido do mesmo depositante, por meio de declaraçães astucio

sas, o talão de cheques destinado ao movimento da referida conta, 

talão que ao ser devolvido acusava a falta de um cheque, o ultimo 

da serie e dos no·ve ainda mão u tilisados pelo correntista. 

Interrogado sobre o que sabia a respeito das faltas acima 

descri tas e das circunstancias que as rodearam, prometendo :~ scS dizer 

a verdade, declarou que,em 4 de setembro p.passado, o sr. Bibiano 

Soares Cupim procurou-o e pediu-lhe que lhe levasse a sua caderneta, 

que se achava no Banco, o que foi por êle levado a efeito; que nessa 

ocasião o sr. Bibiano lhe reclamou a falta da escri turaç.ão de um de

posito de rs.2o ooo, cuja importancia entregára para esse fim a uma 

pessôa de suas relações; que em 9 do citado mês o sr. Bibiano entre

gou-lhe um outro cartão fazendo-lhe o mesmo pedido; que dessa vez 
... 

nao encontrou a caderneta no Banco, pelo que devolveu o cartão ao 

sr. Bibiano; que, tendo extranhado essas reclamações do sr. Bibiano, 

perguntou-lhe hab&lmente a quem havia incumbido de realizar o depo

sito, ao que o mesmo respondeu que havia sido o serventuário do Banco 

do Brasil sr. Armando Catharino da Silva; que chegando ao Banco proa~ 

rou o sr. Catharino, interpelando-o sobre o caso; que o sr. Catharino 



con tinuaxão 

via sido por êle entregue a um seu amigp, juntamente com 

ta, afim de que o seu referido amigo flsesse o deposito; 

recorda se, ao ingressar na sec~ão de "Depositas", ha quasi dois a
nos, já existia a praxe de se obstar a que os funcionários interfe

rissem rios depositas e retiradas dos clientes do Banco, sabe, porém, 

que é praxe antiga e que vem sendo observada com rig6r; que os car-
' 

tões comprovantes da entrega de cadernetas são guardados em uma ga-

veta do balcão, a qual porém ~ão tinha fechadura, ma que tal servi

~o é feito com o maior cuidado pelo funcionário dêle encarregado,co-• . 
mo seja inutiliza~ão dos cartões devolvidos, etc.; que, até a data 

em que entrou em férias, 5 de outubro p.passado, achava-se o servi~o 

de escritura~ão de cadernetas rigorosamente em dia; que o ar. Bibia

no oares Cupim é homem idoso, muito sério e disfrutando de grande 

conceito na zona onde reside ha perto de 50 §nos e que o julga inca

paz de levantar um falso testemunho e, finalmente, que não conhece o 

sr. Heitor Felippe Galiza. I 
Dirigindo-se ao acusado, o Presidente da Comissão perguntou se 

desejava reinquirir a testemunha, ao que respondeu negativambntã. 

Nada mais foi dito nem perguntado ao depoente. E, para constar, 

eu, Secretário, lavrei o .presente têrmo que, lido e achado conforme, 

vai assinado pelo depoente, pelo Presidente da Comissão, pelo Vice

Presidente, pelo acusado e por mim subscrito. 

Em ? de Novembro de 1936. 

Depoente 

- Vice Pre~idente 

Acusado 

ecretário 
.. 



'!'ERMO DE JUN'r. 

Aos d z di s do mez de Nove.mbro de 19~, junto aos u-
( 

tos o doc~n tos ue s seguem: 'r&O SSIGN ro PELO CCUSADO DE 

OCORro 0(1! O ARTIGO NONO S "INSTRlJCQÕES"; DESP OHO DO PHRSIDENTJ 
. ' 

DA OOMMISSÃO a NO'roFICAÇ-0 !O ACOUSADO. ( '/ 

( ~~ - ; C? dh~~.~ cfh-/r ..3b 

( ~(' '~~~·~~ 

' . ·~~ 
'-. t ' 

.. 

·-



• 

T ! R o 

Ouvida a última testemunha, o Presidente da Comissão , em obe

dienoia ao que determina o artigo nono das "Instruções" baixadas 

pelo Conselho Nacional do Trabalho para o inquérito administrativo, 

de que trata o art. 95 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 54, 

de 12 de Setembro de 1934, perguntou ao acusado si tinha testemu-

nhas a apresentar, ao que foi respondido negativamente. E, para 

constar, eu, Secretário , lavrei o presente têr.mo que, lido e acha

do conforme, vai assinado pelo Presidente da Comissão, pelo acusado 

e por mim subscrito. 

Em 7 de Novembro de 1936. 

,~w Presidente 

c /lo oo" a«" çL ~Jt.a'<w :f{~ Acusado 



Estando terminadas as deligonoias do inquarito, 

snr. Secretário o prazo de 5 dias, a que se refére o artigo 11 

das "Instruções" do Conselho Nacional do Trabalho, para que o 

acusado, snr. Armando Catharino da Silva, apresente as suas r~ 

zões de defeza. 

Presidente 



Bahia, 10 de novembro de 1936. 

Ilmo . Snr . 

ARMANDO CATHARINO DA SILVA 

Rua Sto .Antonio da Mouraria , 24 

M e s t a. 

Nos têrmos do artigo 11 das "Instruções" para o inque

rito administrativo , de que trata o art . 95 do Regulamento apro

vado pelo Decre to n° 54 , de 12 de Setembro de 1934 , baixadas em 

3 de Fevereiro de 1936, pelo Conselho Naoionaa do Trabalho , venho 

marcar-lhe o prazo de 5 (cinco) dias, a partir desta data , pera 

apresentação das razÕes de defeza . 

Saudações 

Pela CO 

Q~~t: 
t> (}vt_· ~ jC )._ fnr~t~l?~ 

jl""'"' ,__""" .a /,_ ;),. <._ 

• 



0Eij1'IDÃO 

Certifico que foi emtr~ ao ccusado Snr. rmando Oatharin . 
da SilYa a intimação constant dest s auto , o qual se deu por inti-

ã, afim de apresentar as sua ra.zõ s de d f•za• 

~c /O cJ2, o<Y~ d</9-iL 

~~~~·~~ 



CERTIDÃO 

Certifico que tendo expirado hontem prazo de 

cinco dias marcado ao accu ado,Snr. Armando uatharino da Sil-

va, para fferecimento de sua 
... 

razoes de defeza, nenhum doeu-

mento foi pelo mesmo entregue a esta c mmissão. 

Bahia, 17 de ovembro de 1936 

• 



CONCLUS O 

Aos dez'oi to dia do ês de Novembro de mil novecento 

e e i t ço concluso estes auto ao Snr. Presidente da Comi 

Inqueri to. ~ /tf~dfr~ ~- /~k 
~~~~~~ 

-R E L TO RIO-

-sao de 

Em oontormidade com o que prescreve o art. ll daa "Instruçõe " 

b ix das p 1 egregio Conselho Nacional do Trabalho, publio daa no 

"Diario Oficial" da União d 20.2.36, compete-me, na qualidade de Pr!. 

idente da Comissão de .Inquerito designada para apurar a "faltas gr_ 

v s" do que é ousado, nos têrmo do Decreto n° 24.615, de 9 de julho 

de 1~34, o serventuário do Banco do Brasil, em ex rcicio n Agencia 

desta capital, nr. Armando Catharino da ilva, expôr em sua minu

cias, reportando-me aos autos, as circun tancias em que decorreu o 

processo, opinando pel procedencia ou não d -ousaçao. 

Deste encargo venho desobrigar-me pelo presente Rel torio. 

Nomead esta Comissão por portari do Exmo. Snr. Pre idente do 

Banco, firmada a 22 de outubro de 1936 (fl .2), documento este chega

do a minha mãos a 31 daquele mês, e já estando de posse, tamb6m, da 

carta de acu ação expedida, em 28 do mesmo mês, pela Filial do Banco 

do Brasil nesta capital (doc.de fls.3 a lO), providenciei a reunião 

dos membros d ata qomisaão de Inquerito, afim de tratannos de sua i~ 

t~~aQão e da medidas a ad6tar preliminarmente, o que se verificou no 

dia 5 do mês em curso, dentro do prazo fixado p lo art. 2 da "Instry 

QÕes" já citadas. 

Apreciou a Comissão, de inicio, os ocumentos pres~ntes, que conA 

tituem a denunci oferecida pelo anoo do Bra il. 

Na portaria assinada, consoante o disposto no art. 1° das "Instry 

ções••, pelo Exmo. Snr. Presidente do Banco, são imputadas ao continuo 

Snr. continúa 



continuação J}: 

Snr. Armando Oatharino da Silva as seguintes raltas: 

- "haver r ecebido de um clien t , para depositar 

que o mesmo mantinha na agencia deste Banco na Bahia, 

rs.2o ooo, deixando de o fazer, e sem explicar cabal

mente qual o destino dado a essa impo r tancia; e ainda, 

de haver obtido do me smo depositante, por meio de de

claraQÕe astuciosa , o talão de cheques destinado ao 

movimento da referida conta, talão que, ao s8r devol

vido, acusava a ralta de um cheque, o ultimo da serie 

e dos nove ainda não utilizados pelo correnti ta". 

Duas, portanto, são as raltas de que se aou a o Snr. Armando 

Catharino da Silva, na portaria em menção, que capitula a ambas,com 

absoluta justeza, na letra ~, do art. 16, do Deo. n° 24 . 615, de g 

de julho de 1934, dispo itivo este do te6r seguinte: 

- "Art.l6. Considera-se falta grave: 

a) qualquer áto de improbidade que torne o empregado 

incompativel com o serviço do estabelecimento". 

A denuncia oferecida pela genoia em carta de 28.10.36, descr~ 

ve com preoi ão a circunstanoia de que se acham reTestida s tal 

tas em apreQO e positiva claramente as "declarações astuciosas" a 

que alude a portaria do Exmo. Snr. Presidente do Banco, das quais se 

teria servido o acusado para obtêr o t lão de cheques do depositante 

e para jus tificar perante o mesmO a dem6r em recolher ao Banco a 

quantia de rs.2o ooo. 

são as eguintes as declaraQÕes mais graves que, rdilosamente, 

teria feito o acusado ao Snr. Bibiano Soare Cupim- proprie tário do 

talão de cheques em f6co ne te processo: 

a) têr havido um desfalque na Age no i a; 

b) e tarem os funcionários do estabelecimento trabalhando 

até altas hora da noit e 

o) haver ido afastado do seu cargo, em oonsequencia do 

suposto desfalque, o "dirétor", i to é, o gerente da A

gencia. 

Tai "deolaraQÕes astuciosas" ar~tam de tal m6do a honorabil1d,! 

continda 



continuação _tZZ: 

de dos tunoionário deste Departamento do 

o r espectivo gerente, prejudicando ainda 

~Jf:f; 
Banoo do Brasil, in/itJir_e 

a bôa fama do própr;u{ El~-
belecimento, que, po r si só , constituem faltas de natureza grave. 

Provado oaber ao aouaado a ·autoria de tai declar çõe calunio

sas, fioará êle, inconte tavelmente, incurso na letra &• do art. e 

Dec. citados, que clas if'ica "falta gr ve": 

- "áto lesivos da honra e bôa fama praticado no serviço, 

oon tra qualquer pes ôa, •••• " 

Consigna, também, a oarta da Agencia que o acusado se apropriou 

indebitamente de um cartão numerado, dos que ad6ta o Banco para doc~ 

mentar a entrega de cadernetas de depos i to, o qual teria sido por ê

le levado ao Snr. Bibiano- Soares Cupim, com o intuito de lhe fazer 

crêr que a sua caderneta, pela segunda vez, tôra entregue á Agencia. 

Devo ainda destacar neste Relatorio, dada a sua relevancia, o 

tópico da acusação que denuncia haver o snr. rmando Catharino da 

Silv , em .Principios do §no p.passado, emitido cheque oontra o Banco 

do Brasil sem ·qu dispuzesse de fundo em poder do acado. Este de

lito, sujeito á sançõ es do nosso Codigo Pen l, teria sido cometido 

já na vigencia do Deo. n° 24.615, achando-se co preendido nas faltas 

graves a que alude a letra~. do art. lô,' do Dec. cit. (átos de im

probidade, etc.). 

~ carta de aous ção anexou a Agencia, para elucidar a denuncia, 

os documento intr 

a) talão de cheques ns. 347.441 a 347.450 (fls.ll a 18); 

b) declaraçõe escrita prestadas pelo aou ado em 22 de se

tembr o p.findo (1'ls.l9) e 

o) modêlo de um cartão numerado comprovante de entres de 

caderneta (fl 20). 

Reunidos, pois, o membro desta Comia ão de Inquerito e examin_ 

dos detidamente o documento em t6oo, ponderando-se as oonsideraçõe .. 
acima e retro expendidaa, f'oi deliberado intimar-se o ao do depôr 

no di imedi to - ô do andante -, b as i as qu tro t estemunha de 

acu ação relacionadas pela Agenoi , tendo sido expedidas as oompeten

oontinúa 



oontinuaqão ~ ~ 
tes notificações (doo.de fls.24 a 28). J1 L/V 

Considerando a inexistenoia~ de provas materiais que doo~en(~s
.:::::;;i...,~-z...~~ 

s·em a duas prinoipai imputada ao aou ado (desvio d qu nti 

de rs.2o ooo e subtração do oheque n 347. 50) e levando em oont a 

- -astuoia que o oaracteriz , re olveu a Comis ao nao desprezar o de-

mais delitos que lhe são atribuidos, algun dêles, também, de natu

reza grave, ex-vi do Deo. 24.615, conforme já demonstr ei neste Rela

torio. Nesta conformidade esforçei-me por orient r o prooe o. 

Lavrado pelo nr. ecretário o têr o de autuação dos documento 
... 

iniciais (fl .1), doi· a sess~o por enc rrada. 

No dia aprazado, á 1 horas, apresentou-se o acusado p rante 

est Comia ão de Inquerito. 

1s perguntas que lhe dirigi, deu o me o as respostas constan-

tes do têr.mo de audiencia de fl • 30 a 34, nas quais, h bilmento,pr~ 

cura eximir-se das faltas que lhe são apont daa, intento e te que lhe 

é facilitado, em parte, pela ausenoia de provas materiai • 

Não obstante, dado o aglomerado de irregularidades que lhe são 

imputadas e as precauções de que usei ao inqueri-lo, não poude o acu 

sado evitar contradiçÕes vária , vendo- e ainda compelido, para sus

tentar a defeza que rquitetára, a desdizer declar 9Ões e oritaa que 

anterior ente havi prestado á genoi • 

Por at s fátos se intére quão falho e inv rosimil é o depotmea 

to prestado pelo aousado, cujas deolara9Ões só se poderão aceitar com 

grande re ervas. 

Para prova desta a sertiva, basta considerar-se as inverdad s 

que o depoimento do acusado patenteia de m6do flagrante, tal a ua 

clareza, a saber: 

) respondendo ao uesito IV, deol rou que, em presença do 

Snr. Gerente da Agencia, oonoordára oom a afir tiva do 

Snr. Heitor de não lhe têr exibido a oedula de 2o ooo, 

embóra, segundo o depoimento prestado perante ata Comi~ 

são, tenha afirmado que a importancia referida tSra por 
• 

êle mo tr da ao Snr. Heitor (respo ta ao quesito III); 

b) informou ao Snr. Bibia o, com o intuito de encobrir a 

falta do deposito, que os funcionários da genoia e ta
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vam trabalhando á noiteuea qdueecloarsaçerãv0iç6oscrditoaadá1.gee~tnfcJ1ia, se encontrava parado (resp. ao quesito V); ~ · ( 

o) talseou a verdade, em 

d 22.9.36 1 ao declarar que f6ra a casa do Snr. Heitor 
... 

reclamar-lhe a falta do deposito e que nao o encontran-

do lá, deixára recado e a caderneta, pois, de ac6rdo oom 

a resposta que deu ao item IX, não se verificaram tais 

fá tos; 

d) mentiu ao Snr. Bibiano ao entregar-lhe um cartão dos que 

usua~ente o Banoo ad6ta par comprovar a entrega de ca

derneta , dizendo-lhe na ooasião que a sua caderneta e 

achava no Banco e que haveria dem6ra na devolução, oon

forme evidencia a r e posta o item X; 

) afirmou ao Snr. Bibiano que o Banoo estava procedendo á 

substituição dos talÕes de cheque antigps, no meio dos 

quai se encontrava o do referido depositante (resp. ao 

ques. XI); 

t) informou ao depositante, ao devolver-lhe o seu talão de 

cheques, que o mesno ainda se achava em uso, a~ez r de 

não o têr trazido ao Banoo , nem tampouco consultado a 

respeito os funcionários da secção de "Deposito " (resp. 

ao i tem 12); 

g) em principios de 1935 negára o acusado a exist ncia d 

um ohe ue sem fundos, de ua emis ão, em poder do Snr. 

fonso Miranda, tendo agora, em seu depoimento, confe~ 

sado esse d lito (resp.ao que ito XIV) e 

h) declarou ao nr. Bibiano que o Snr. Gerente tinha sido 

ata tado da Agencia, que o erviço atava atrazado, etc. 

(resp. ao quesito 15). 

~ a extensa relação supr indioe seguro do oaráter do acusado, 

,ue eVidentemente é pe s8a que não preza erdade; para se isentar 

de uma falta ou alcançar determinado objétivo, oria oom grande havi-

lidade a hi toria mais variada , aparentemente aceitáveis. Assim 

procedeu o acusado ao dep6r ne te Inquerito, como já o fizera nos dl 

v~rsos entendimentos havidos entre êle e o Snr. Bibiano Soares Cupim. 
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Suas artimanhas não lhe valeram, porém, tot lmente, 

::~::{!/1 do pelas circunstancial, confessou-se culp do das faltas 

lacionada - as três ult~as, a meu vêr, compreendida no Dec.24.815 

e as re tantes constituindo imperdoáveis desli es funcionais: 

1) não têr levado ao conhecimento da Administração da Fi

lial, para as devidas providencias e como era de seu d~ 

ver, achar-se de pos e de dinheiro pertencente a um cli

ente do Banco e impossibilitado de efetuar o deposito; 

- Preteriu o acusado, segundo diz, encarregar des

ta providencia pessôa extranha ao estabelecim n-

to. -

2) declarou ao ar. Bibiano Soares Cupim que o pe soal da 

Agencia estava trabalhando á noite e que o serviço de 

cadernetas estava parado; 

3) não procurou também os dmini tradores da gencia, como 

seria curial se estivesse inocente, para lhes comunicar 

o delito que atribue ao Snr. Heitor Felippe Galiza; 

Não proced a razão invocada pelo acusado de que 

fÔra ameaQado de agressão por parte do Snr. Hei

tor, pois o acusado aparenta uperioridade tisica 

sobre a referida testemunh , qu é um rapaz, qua

si imberbe, de 18 ânos de idade. -

4) simulou perante o Snr. Bibiano têr entregue a caderneta 

ao Ban.oo, pela segunda vez, dando-lhe para esse fim um 

cartão que intor.ma têr en ontrado abandonado no recinto 

da Agencia; 

~apoderou-se por meio de declarações fraudulentas do ta

lão de ch ques do deposi tan t ; 

- A. falta de uma justificativa que o inocenta s , 

afirmou o ou do que tomára o oit do talão ~ 

nenhum intuito (!) -

~oontess~u que emitir no âno passado ohequ contra a 

gencia do Banco do Brasil nesta capital, sem possuir a 

indispen ável rovisão d fundos; 

~eclaPou ao Snr. Bibiano Soares Cupim que o Snr. Gerent 
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t6ra afastado da gencia, que o serviço estava a~r~ 

do, havia muito trabalho e outras alegaçÕes de ~~~~ãq 
se recorda, reconhecendo que es as suas afirmaQoes pr -

judicam a b6a fmma dos funcionários da Agencia e do pró 

prio nr. Gerente. 

Em compensaQão, negou o acusado, peremptori ente, têr lançado 

mão da quantia de r .2o ooo, ou retirado o chequ n° 347.450 do ta

lão pertencente ao Snr. Bibiano Soares Cupi , b ma sim têr aludido, 

nas declaraQÕes feita ao referido, a um desfalqu verificado na 

gencia. 

Em guida, com a presença do acusado, foi tomado o depoimento 

da te temunha de acu ação- Bibiano oare Cupim (fls.35 36). 

o Snr. Bibiano relatou os fáto ocorridos entre êle e o acu ado 

em concordancia com o depoimento deste ultimo, excetuando- e, tNo s~ 

ment , a sua afirmativa de que o acusado lhe declarára têr havido um 

desfalqu na gencia. Não quiz o acusado, entretanto, valer-se da 

faculdade de reinquirir a tes,emunha, acêrca da divergencia assinala

da, conforme consta do depoimento respectivo. 

Na impossibilidade da demais testemunhas, pelo adiantado da ho

ra, prestarem seus depoimentos na audiencia do dia 6, resolvi transf~ 

rir os respectivos trabalhos para o dia imediato, desta resolução la-

vrando o Snr. Secretário a competente certidão, que recebeu o''ciente" 

do acuado e daquelas testemunhas (fls.37). 

Assim, no dia 7 do corrent , com o comparecimento do acusado, 

reabri a audiencia afim de d porem a testemunhas Heitor Felippe Ga

liza, José Waldizar de Castro Jucá João Leite Leal Ferreira. 

O Snr. Heitor Felippe Galiza afirmou qu o acua do não lhe en

tr gpu absolutamente a cedula de 2o ooo, apenas tendo recebido dAle 

a caderneta vazia, para entrega-la no Banco, o que levou a f ito in

continente. 

Reinquirido pelo acuado, nos têrmoa do art. 7 das "Instruções", 

manteve suas declaraçõe com acentuada seguranç • Nesta ocasião, a 

testemunha, qu denotava grand indignaQão, procurou verberar o pro

cedimento do acusado_, usando par i o de expressões que julguei de 

meu dever repelir, omitindo-as no depoimento, não s& em obediencia o 

art. 13 das "Instruções", como para evitar maiores hwnilhaçõea o acu-
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sado. Protestou ainda a test~unha que iria queixar-se á 

da acusaQão que lhe faz o Snr . Armando Catharino da Silva, 

consigna o seu depoimento. 

seguir foi tomado o depoimento do Snr. José Waldizar de Cas

tro Jucá (fls.40 e 41) e, logo após, o do Snr. João Leite Leal Fer

reira (fls.42 e 43), ambos funcionários d Filial do Banoo do Brasil 

nesta cidade. 

Os depoimentos destas testemunhas carecem de importancia na ap~ 

raQão das falta que pesam sobre o acusado, em razão da insignifican 

te interferencia que as mesma tiveram nos fátos relacionado com as 

faltas aludidas. Daí o pequeno auxilio pre tado pelos depoentes pa 

ra elucidação deste processo. 

Dos seus depoimentos, que condiz m em grand parte com a d cl~ 

rações do acu ado, devo destacar qu o declarantes, especialment o 

nr. José Waldizar de Ca tro Jucá, acham inadimissiv 1 que o acusado 

tivesse encontrado no lixo, ou debaixo do b lcão .da s cção de "Depo

si tos", o c.artão numerado qu entregou ao Snr. Bibiano, para induzi

-lo a crêr que sua caderneta se achava no Banco. 

são também dignos de menQão os conceitos expendidos p lo Snr. 

João Leite L al Ferreira acêrca da idoneidade do Snr. Bib1ano Soares 

Cupim - · prinêipal testemunha neste inqueri to. Julga-o homem de bem 

a tôda a prova, disfrutando de largo conceito no bairro m que resi

d ha perto de 50 ânos. 

Finalmente, saliento as declarações destas testemunha d achar

-se rigorosamente em di o serviço de escrituração das cadernetas d 

deposito. 

Ouvidas esta t estemunha• - ultimas que depuzeram no inquerito -

e antes de encerrada a audiencia, consultei o acusado se tinha test -

munhas de defez a apresentar, afim de qu fossem as me~as arroladas 1 

em cont.ormidade com o estabelecido no art. ~ da "In truções", ao qu 

foi por êle respondido negativ~ente. Reduzida a têrmo esta declar~ 

Qão (fls.44) nada mais ocorrendo, foi a audiencia encerrad , fican-

do assim concluídas as diligencias do inquerito. 

Em 10 do atual, dando cumprimento ao que preceitua o artigo 11 

das "Instruçõe ", notifiquei o acusado de que lhe estava marcado o 
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prazo de cinco dias para o oferecimento da defeza, prazo e te que fi-

cou correndo a contar des e mesmo dia - data em que o aou ado 

"ciente" na notificação de fls. 46. 

Exgotado tal prazo a lô do fluente (dia l5,dom1ngo) sem que hou-

vesse o acusado apresentado sua defez ou solicitado, com base no 

art. 11, prorogação do mesmo, foi,
1 

pelo Snr. Secretário, atestada e -

sa ooorrenoia, lavrando certidão de fls. 48. 

Demonstra o presente Inqu rito, até á saoiedade, as va ivas,su~ 

terfugios e fraudes em qu é fertil o acusado para a realização do 

seu designio • 

S rvindo-se de tais m ios e acobertado pela falta de prov s-

magadoras, procurou o acusado isentar-se dos principais delito que 

lhe atribue a acusação, já que de outras ftlt a têve êl que reconhe

cer-se culpado. 

Funcionário de precedentes condenáveis, conforme prov su tôlh 

corrida apensa a este Rel tório, di frutando de pé si o o no 

meios comerciais da praça e entre seus próprio colega , é obvio que 
... " as suas declaraqoes tem apena v lor muito relativo. 

provas circunstanciais e indicio focalizados neste inquerito, 

quer no caso do de via de rs.2o ooo, quer no da ubtr ção do cheque 

n° ~47.45 , depoêm de tal m6do contra o acusado que afastam 

lidade de têr o mesmo gido de bôa fé. 

possibi 

primeira d ·quelas faltas originou-se de fáto ocorrido entre o 

acusado e a testemunha Heitor elippe G liz , não assistido por qual

quer outra pes 8a - aquele acusa a testemunh de têr dado descaminho 

á quanti de rs .2o ooo e esta cus o nr. Arm ndo tharino d ilv 

de o lunia-la. 

s declar Ões o paios com qu o acusado, per te a dministr_ 

qão da Filial do Banco do Brasil e esta omissão de Inquerito, dilige~ 

ciou transferir ares ons bilidade da falta ao Snr. ~eitor Felippe Ga-

liza, suas declara Ões astuciosas ao Snr. Bibiano o e upim, u 

titudes dubias e sua constante negaças em t8rno do o so, • tudo · co~ 

forme demon trou sobejamente o inquerito e já se aoh de t cado n te 
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Relatorio -, s6 encontram uma explica ao pl usivel - a inteira culpa 

bilidade do Snr. Arm ndo Catharino da s:lv no item em fóoo. ~~L{ 
Note-se ind que, par a consecuq o deste delito, ludibr~6J o 

acusado o depositante nr. ibi no Soares Cupim - homem de idade 

vanQada, costume austéros confi nte - e, ao @r constatada a irr~ 

gularid d , não trepidou em lanqar a outro, para afastar de s! qual 

quer suspeit , a culpa de sua falta, acusando o nr. Heitor Felippe 

Galiz - jovem sobre ouj honestidade nenhuma duvida surgir té ea 
tão. cha-s , assim, falta em apreqo agra ad co circun tanciaa 

verdadeiramente revoltantes. 

Relativamente á ubtraqão do cheque n• 34? .450, é também manife 

ta a culpabilidade do acusado, não ob tanta inexistenc1 , co~ no 

item precedente, da pr6va material, que eri represent d pelo pr6-

pr1o cheque, oa o e te documento tives e vindo ao Banco por intermedio 

da pess6a com qual, provavelmente, foi negociado pelo acusado. A 

ausencia ne tes autos do documento em menqão, não é, porém, " meu ver, 

argumento bastante para permitir o impronunciamento do Snr. rmando 

""' Catharino da Silv de reter ncia a este articulado da acus qao. 

Inexplic velmente o acusado exigiu que o Snr . Bibiano Soares Cu

pim lhe confiasse o seu talão de cheques, cuja restituiqão promoveu no 

dia imediato; não esclareceu os motivos desse áto, declarando em seu 

depoimento, infantilmente, que o fizer "~nenhum intuito" ( !); des

se talão desapareceu o ultimo cheque d seria e, finalmente, o acusado 

confessa já têr emitido cheque sem di p6r de fundos. 
. . 

Tais fátos proclamam convincentemente a culpabilidade do acusado 

na subtra ão do chequ em apreqo, cujo intuito, em bôa razão, foi o 

de munir- se o acusado de documento que lhe permitia obtêr numerário co 
. 

facilidade, já ue a genci não lhe fornecera talão de cheques, em 

virtude de não possuir o mesmo conta no Estabelecimento. 

Os conceitos ue 6ra emito não s~o b eadoa em simples presunqoe , 

mas decorrente d convicqão plêna que este Inquerito e proporcionou 

da culpabilidade do acusado pelas duas f lta referidas. • Por i ao ill 

to-me perfeitamente á vontade par opinar, como opino, pelo seu pronua 

ciamento em face do Dec. n° 24 . 615. 

Os demais articulado da acus ção oreremdap la Agencia, a saber: 

continúa 
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a) obtenção do talão de cheques pertencente o nr . Bibia

no o~res Cupim por meio de deol:raqões astuoio~~ 
b) emissao de cheque sem fundos no ano de 1935 ; v!~' 
o) subtração da seoção d "Deposites" de um cartão compro

vante da entrega de caderneta e 

d ) into~açõ e tendenoio s, prestadas ao referido cliente, 

difamando o Estabelecimento e seus funcionários, 

ficaram de módo plêno provados no Inquerito, tendo o próprio acusado , 

além de outras faltas de caráter puramente funcional, confessado t ia 

delitos no seu depoimento e reoonheoi do que as informações inveridi

oas que forneceu o Snr. Bibiano são prejudiciais á bôa fama dos fun 

oionários da Agencia, inc l usive o Snr. Gerente, conforme demonstrei 

ás fls .~ deste Relatorio . Resalvou apenas o acusado, em seu de

poimento, que o cartão referido no item "o" supra, fôra por êl e aoha-
. . 

do debaixo do ... - ... baloao da seoçao ou no l ixo, tendo ainda negado haver 

aludido, nas informações fraudul entas que prestou ao nr . Bibiano, 

um desfalque verificado no Banoo. 

Nem por isso fioam atenuadas, todavia, as faltas cometidas pelo 

acusado, tanto mais que, quanto ao cartão numerado, a te tam em seus 

depoimentos os dignos funcionários da seoção de "Deposi tos'' - nrs. 

José Waldizar de Castro Juoá e João Leite Leal Ferreira -, o cuidado 

dispensado a esse serviqo, o que torna inadimissivel a hipotese inv~ 

oada pelo acusado e, relativamente ao suposto desfalque, declara fi~ 

memente a testemunha Snr. Bibiano oares Cupim, merecedora de tôdo o 

acatamento, que o aousa o lhe pre tára realmente a infor.mação referida 

Pelo expôato verifica-se que o Snr. Armando Cath rino da Silva 

é responsável por um complexo de faltas, enqu dradas em diferentes o_ 

tegorias, e assim resumidas : 

a) - átos de improbidade - desoamdnho da importanoia de rs. 

2o ooo e subtraqão do cheque n° 347 . 450, ambo capitu

lados na letr A• do art . 16, do Deo. 24.615,de 9.7.34; 
• 

b) - o lunias verb ia - declarações a tentórias da honra e 

bôa fam do s f unoionários da genoia do Banoo do Brasil 

nesta oapital, envolvendo dirétamente o Snr . Gerente 
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desabonando do pr6prio E tabelecimento, 

na letra g, do art . e Deo. oitado e 

o) - diver as faltas funcionais de natureza 

~ aompreen%j1 . 
grave. VI 

s 1m não ha oomo opinar, como de fáto opino, em faoe do Deo. n° 

24.615, de 9 de julho de 1934, pela inteira prooedenoia d denunoi 

ofereoida pelo Banoo do Brasil oontr o Snr. Armando Oatharino da Sil 

va. 

Serventuários portadores das falha que oaraoterizam o Snr. Oa

tharino não podem permanecer no Banoo do Brasil, institui ão que por 

tôdos os titulos, oareoe pos uir em seus diverso quadro funcionais 

de elementos que possuam, no minimo, idoneidade moral iaent de qual-

quer manoha. 

este o meu parecer, que submeto á douta apreoia ão do eminente 

Conselho Naoional do Trabalho. 



( Ao vinte e um di s do mê de Novembro de mil novecentos e trin-

entregu pelo nr. Presidente d sta Comissão de 

Inquerito estes utos de inquerito dministr tivo, com o Relat6rio r~ 

tro, do que, para constar, lavro e te têrmo. 



·r~RMO DE JUNTADA 

Aos vinte e um dias do mês de Novembro de 1936 , junto aos autos 

o documento seguinte: ERTIDlO DO O DE SERVI O DO ACUSADO, CON-

TENDO rA U FOLHA DE ANTECED TES, E CO DO CO IGENCIA DO ART. 

I ... 
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--C I R T I F I C A D 0---

///-Para os devidos fins CERTIFICAMOS o seguinte com relaçlo ao tempo 

de aervloo, vonclmentoa e anteoedentea do funcc1onar1o deate Ban~jÍ( 
snr. Armando Catharino da Silva, continuo da agencia da Bahia:- ~e 

• foi admittido nos serviços do Banco em primeiro de julho de 1 nov~ 

oentos e vinte nove, como aspirante a continuo na referida agencia da 

Bahia• sendo promovi~o a continuo em vinte nove de Julho de ·mil nove

centos e trinta e doia; que, neste cargo, seus vencimentos actuaee alo 

de trezentos e sessenta •i1 reis menaaea; que contava sete annos, dois 

mezes e seis dias de serviço ettectivo ea quinze de outubro de mil no

vecentos e trinta e aeis, data e• que foi suspenso por noventa dias p~ 
I 

ra responder a inquerito admini'etrativo; que, em vinte seis de agosto 
' de mil novecentos e trinta e doia, foi suspenso por oito dias por ter 

mantido luta corporal, t&ra do recinto do Banco, mas em coneequencia 

de desavenças havidas dentro do estabelecimento; que,conforme contra

ato firmado em dez de abril de mil novecentos e trinta e quatro com a 

Caixa Economica Federal, instituiu a favor desta quarenta e oito con

eignaçSes mensaes de sessenta mil reis para pagamento, a partir de 

maio de mil novecentos e trinta e quatro, do empreetimo de dois con

tos oitocentos e oitenta mil reis, sendo dois contos e quarenta e doia 

mil e seiscentos raia de capital e oitocentos e trinta e sete mil e 

quatrocentos ~eis de Juros; que, em nove de maio de mil novecentos e 

trinta e cinco,oontrahiu na Caixa de Bmprestimoe aos Funccionarios do 

Banco do Brasil, um empreetimo de quatro contos seiscentos e oitenta 

mil reis, sendo trais contos setecentos e oitenta mil reis de capital 

e novecentos mil reis de juros, para pagamento,ea sessenta prestaçSes 

mensaea de setenta e oito mil reia,a partir de maio de mil novecentos 

e rinta e ci co; que, conforme nota da Contadoria do Banco, datada de 
~ I 

- -- ---~---------------~-~-----------------------------------
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Certificado do tampo de serviço, vencimento~ a antecede 

do tuncc1onar1o Armando Oatharino da S1lva.-cont1nuaçlo 1/ ~ 

----------------~5 ; 
~inte e doia de maio de mil novecentos e trinta e cinco,liquidou o 

emprestimo ettectuado na Caixa Bconomica Federal e• abril de mil no

vecentos e trinta a quatro; que, por despacho do snr. Preeidente,de 

vinte sete de agosto de mil novecentos e trinta e cinco, foi .indef~ 

rido o requerimento do titular, de trinta de Julho de mil novecentoe 

e trinta e cinco, solicitando augmento de vencimentos, motivando o 

indeferimento as informaç3ea existentes a seu respeito; que, por de~ 

pacho do snr. Presidente, de cinco de maio de ~11 novecentos e trin

ta e seta, foi indeferido, tendo em vista, ainda, as informaç3es a 

respeito do titular, ompedido de augmento de vencimentos formulado 

pelo mesmo em requerimento de quatorze de abril de mil novecentos e · 

trinta e sela;que, por despacho de trinta de setembro de mil novecea 

toe e trinta e sela, o enr. Presidente, tendo em vista a ficha de 1Q 

forma~oea a seu respeito fornecida pela agencia da Bahia, em trinta 

e um de agosto de mil novecentos e trinta e sele, resolveu censura

lo pelas talhas apontadas e por sua m& actuaçlo, advertindo-o de que 

maior penalidade ser-lhe-& applicada se nto se corrigir; que as inf~r 

maç~ea dadas pelos adminiatradoree da agencia da Bahia a partir do 
' 

primeiro eemestre de mil novecentos e trinta atl outubro de mil nove

centos e trinta e doia, o d~o como bom funccionar1o, passando, a par

tir desta ultima data, a considera-lo como aoffrivel, justificando o 

qualificativo a ·aua pouca atençto, falta de cuidado e capricho em seus 

serviços, alem de ser pouco discreto e n!o ser diligente; que foi · ac

puaado em vinte nove de março de mil novecentos e trinta e cinco de' 

em1ttido um cheque sem a neceesar1a prov1a•o de fundos, em favor 
I 

~t o Miranda. deixando, entretanto, de lhe ser applicada 
jl 

---7 --~-------------------------------------------------------continua 2/3 
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Certificado do tempo de serviço, vencimentos e antecedentes 

cionario Armando Catharino da Silva.- Cont1nuaçio a/3 

qualquer penalidade por nro ter ficado provada a accueagloTque --- --- ' f~i sue-

penao das eu•• func~8es ea quinze de outubro de ail novecentos e trinta 

e seis, pelo prazo de noventa diaa, em virtude de haver recebido de u• 

cliente, para depositar na conta que o mesmo mantinha na agencia deste 

Banco na Bahia,(ra.2olooo) vinte mil reia, deixando de o fazer, e •e• 

explicar cabalmente qual o destino dado a essa importancia; e ainda,de 

haver obtido do mesmo depositante, por meio de declaraç8ea astucioaaa, 

o tallo de cheques 4est1nados ao movimento da referida conta, talro que, 

ao ser devolvido, accusava a falta de um cheque, o ultimo da seria e 

dos noves ainda nlo utilisados pelo cor rentista, o que constitue tal -

tas graves capituladas na letra a) do artigo 16 do Decreto n.24615,de 

n ve de Julho de 1934.//Rio de Jane1ro,seis de novembro de m11 novecen-

tJ s e trinta e 1•.-----------~----------------~-------------~---------

do escr1t.urar1 

r 
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EA/CS 

1-160/37 - 16.556/36 

2 Fever iro 

Sr. Ann ndo O th rino d Silva 

Ru S nto Antonio d Mour ri , 24 

BAHIA 

7 

Oommunico-vos a r· f oultado nest Seor -

t ri , pelo prazo de 2) di , vista do uto do 1nQU!!, 

rito dm1n1atr tlvo in t ur o contr vós lo Banco -

do Bre il, afim de qu voa m nif t 1 a res ito do -

mesmo. 

Attencioe s ud çõee. 

Os ldo So rea 

D1rector Oer l d Secretaria 
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- I N F O R M A Ç A O -

.Armando catharino da Silva acusa, a ns. ~ 5" , o receb1 

mento do oficio désta secretaria, n~ 1-262, de 22 de Fevereiro p. 
,.. 

findo, pelo qual lhe !oi concedido prazo para apresentaçao de de-

reza nos autos do processo em que consta inquérito administrativo 
instaurado pelo Banco do Brasil para apurar a falta de que é acu

sado • 

Declarando haver entregue á Agencia da Baia, 16gp após 
... ... 

a terminaçao ao aludiuo inquerito, suas razoes de defeza, faz o 
acusaao um relato minucioso dos fátos que ocasionaram seu afasta-

mento do serviço, para responder ao inquerito administrativo de

terminado em lei. 
Propondo o encaminhamento dos presentes autos á con-

,.. 
sideraçao da douta Procuradoria Geral, transmito-os ao sr. Dire-
tor désta secção, para os devidos !ins. 

Rio de Janeiro, 24 de Março de 1938 

~~ ~ C111· riUJ ~V<cw.d~< 
Of. Adm. - classe "J". 

Rio de Janeiro, 

t"d 
19~ 
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od. 03j03 

Rio de Janeiro, 13 de Abril de 1938. 

Exmo. Snr. 

Presidente do Conselho Nacional do Trabalho: 

Atendendo ao pedido ccnstante cb ofício do snr. Dire

tor Geral da Secretaria dêsse Conselho, datado de 22 deFevereiro 

Último, n° 1261/38-16556/36, junto remetemos a V.Excia. os se

guintes docun-entos: 

a) ata da reurrt..ão em qoo a Comissão de Inquérito, que 

funcionou para apurar as faltas graves imputadas ao 

serventuário Armando Catarino da Silva, tomou conhe

cimento do assunto ccnstante cb referido ofício e 

providenciou na f6rma do IS dido; 

b) razoo s de defesa apresentadas pelo snr • .Armando Ca

tarino da Silva, acusado de falta grave capitulada 

na letra .§: do art. 93 do Reg. aprovado pelo Decreto 

54. 

Conforme esse Colendo Conselho poderâ verificar ,nenhum 

argurrento novo produziu a defesa em suas razões f.l.nais, motivo ~

lo qual se tornou desnecessário fôsse o assunto apreciado novamen

te pela Comissão apuradora da falta. 

Conforme tivemos oportunidade de aludir em ofício de 

~, 6 ~ D>zembro de 1936, encôlllinbando os autos do 1nqué;1 to res:lllc-

J(;_ ,~/ 



• 

e ido na 1.• 



... 

Mod. 03j03 

-2-

tivo, ficou apurado haver o serventuário em referência, não s6 

desviado uma import~cia qt.e lhe fÔra confiada por um cliente do 
, 

Banco, para dep6sito em conta, nas ainda, conseguido do mesmo 
111# N 

cliente, por ~reio de falsas aJ.egaçoos, o seu talao de cheques, 

apossando-se de wn deles. 

Além dessas faltas, ha no processo a confissão plena 

do acusado, de haver emitido um cheque contra o Banco do Brasil, 

sem posruir em pOder cb s acado fundos suficientes para resgatá-lo . 

Atendendo a essas circunstâncias, e com fundamento na 

letra a) do art. 93 do ~gulamento aprovado pelo cit ado decreto n . 

54, esperamos, reiterando o pedido anterior, q1e esse Colendo Con

selho se dignará autorizar a demissão dO serventuário culpado. 

Prevalecemo-nos do ensejo para renovar a V.Excia. os 
N 

~ pr..9-te stos da nossa mais elevada estima e consi deraçao. 
I} • , 

~~J 
Pelo BANCO DO BRASIL 

I 



Ata da reunião da Oommmsão de Inquerito nomeada pelo Exmo. Snr. Pre
sidente do Banco do Brasil, em Portaria de 22 de Outubro de 1936. 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de 1938, por convocação do 
respectivo Presidente, reuniram-se os membros da Comissão de Inque
ri to que funcionou em novembro de 1936 para apum.r as faltas graves 
imputadas ao serventuario Snr- Armando Catharino da Silva, Comia -
são esta composta dos funcionarios Alvaro Jovita Corrêa da Silva, 
Mucius Clack da Silva Costa e Lafayete Alvares Lima, respectivamen
te Presidente, Vice-Presidente e Secretario. 
Aberta a sessão foi pelo Presidente apresentado á Meza o oficio di
rigido, em 22 de fevereiro ultimo, ao Snr. Presidente do Banco do 
Brasil pelo Conselho Nacional do Trabalho, em que se recomenda pro
videncias no sentido de ser procedida a / citação de edital do acusa
do, com o prazo de 10 dias, caso não possa ter a f6rma de notific -
ção pessoal, afim de que o mesmo apresente suas razÕes de defeza no 
inquerito administrativo a que respondeu na data já referida. 
Inteirada do conteúdo do documento aludido, resolveú a Comissão no
tificar por escrito o acusado para o fim citado, marcando-lhe na no 
tificação o prazo legal maximo de 10 dias para apresentação de sua 
defeza. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a pr~ 

f , ... 
sente ata, a qual serao annexados os documentos produzidos, sendo a 
mesma subscritq{Por mim, Secretário, e assinada com os demais mem-. 
bros da Comissão. 

Ba!a,24 de MàrÇõ de 1938 

-PRESIDENTE 

TÁRIO 

.. 



-e~~~; 

Bahia, 24 de Março de 1938 

Illmg Snr. 

ARMANDO CATHARINO DA SILVA 
Rua Sto. Antonio da Mouraria, 24 
NESTA 

Não tendo vso apresentado suas razÕes de defeza 
no inquerito administractivo a que se submetteu em Novembro de 1936, 
nos termos do arti 11 das "InstrucçÕes" de que trata o art& 95 do 
Regulamento approvado pelo Decreto n2 54, de 12 de Setembro de 1934, 
baixadas em 3 de Fevereiro de 1936, pelo Conselho Nacional do Traba 
lho, conforme notificação que lhe foi dirigida por esta Commissão em 
10 de Novembro de 1936, vimos, de ordem do Sr. Presidente do Conse
lho Nacional do Trabalho, notifical-o para que apresente as suas ra
zÕes de defeza no processo referido, para~ue lhe fica marcado o pr~ 
zo de lO (dez) dias a contar da data em que vs. tomar conhecimento 
da presente. 

Saudações 

.)t"""' ,..,_ !- -e ~tl ~ J_,._ -f.: f_..., 

.. 



'xmQ. Sr. Prrsidente da Commiss~o Intcrn~ de Inquerito . 

Chegou-me ao conhec·. nt), no di· t5 de Ler ·o t)roximo findo me t r 
sido· signado o prazo de dez dias a contér da minha sciencja ara ou 
apresentasse deftza no inquArito contra mim aberto por suposta f"lta 
grave (let. a, art. 16, dec. ~4 . 615 de 9 de Julho de 19~4). 

Em verdade, não era d> meu c 1 ecirento a prohibi"'!fo de ser o funccio 
nBrio do Banco do Brasil port ... dor de oual u( r quanti~ )ar de osito . 

Tanto a minhéi bôa fé era manifPsta ouP, lopo sei nt de 111, "'ntr -
guf'i a um amigo caderneta e qmmtin de 20~000 parP, em nome da c li en
te do Banco, ser deJositada em sua caderneta . 

ste "amigo" der.onstrou sel-o, nfi ,L, no in uPrito, onde soube mui 
to bem phi: ntasiar todo o assum)to. 1 lnm de locuplete r-s~ m < lhl-"'1 o 
ncp,1u o recebimento da ou1o1ntia, l~'~V<l. o-m0, ne diffic1 ldrn0 em diffi
culdé de, na im osstbilicl· cl,., de ~u~J >rir f lta s O ~o o, o cumulo 
de usrr, de bôa fé, uli s, dos ios d0 ue usei, no afrn e nfo mP 
ser lan~ada , por yuem uer oue fosse, é pecha de incorreto. 

De co· portamento irrelreensivel, ~ind2 nao t t~lmente livrP . timi
d ~ consequente de uma educa]aO demasiadG~ente retrahidr, ministr da 
por três tias e:xtre amente carinhosas que c i dr: suste1 to num assor o de 
in·udito s·crificio, procurei- lutando, de um l~do com· im)ossibili
dade d desviar dos meus vencimentos os 20 000, em cu a frlt· me dPi
xou uelle "dedicado amigo", de outro com o não consentir manch ..;sem 
meu nome- dilat r o p'rso em que me fosse ex1g1dt · c·dernet· co o 
deposito que contava, Lfinal, fazer. 

S mprP ~omin~do JPla mrnuten;ão de meu n me pobre oreM honrr o e 
pelo deseja de mçnter na ignorancJ , do facto minhrs velh· s t"as, cujo 
unico arri o moral e material sou eu só e só, util·zai-me do pr J ot~s 

uc n:"o o tive or nenhum meio frn.udulento, pr cur[ndo, fina , num< 
mallogral' a es cran.:r , os~ i bi lid<c dG d c su Jrir com a minh· nn c a fon-
te de rec ita (meus venciu ntos) urna f,lta oue nao era minha, m s u 
mnndavam meus princi~ios fosse ~or mim assumida per nte o de 10s ttnte. 

Si r)S ue pratic<m cr r, para evjt~r mal m< 1or se r conhece isen fo 
d r s ,onsabjl dúde (~rt. art. 32, lQ, Cod. P n·l), como se im ut r 
aauell~ cue , evitan~o mal maior, ou~l o da s a desm ralisação om re
fl0xos physicos e morees sobre aquellas três pobres crie turas, ugnan
do portanto pelo seu patrim nio mor 1, procura n&o 1r judic,r outrem, 
reitPradamente procurando op ortunldade de reintep,rar o atrjmonjo des 
falcado or o1trem? 

Concorrem, positivamente , os re UPsitos exigid s p~lo art. ?0 do Coõ 
citado. Tinhh e11 certe~a do mal UA rocurava evitar; não .ossuia abso
lutam•nte outr mfio mPnos prejudic ale a >rJbfbilid·de d m~io Pmpre
gado era manjfesta, pois poderi.m, difs b >5s, foJ~ar as m nhE~ ~ · npn ·s 
com o recebi nto de gr~tific ões etc . & oue tenho õiEeito. 

No mesmo afan de legitimE def za dos mo0s br os criei, OPr,nte ump 
só p s ' , o c li nte da carteiré.t popular, um velho doente e soli tarfõ , 
e em caracter provt.sor o, a hy othese de estar h vendo u l ucr vor fi 
ca~ão da exi tencia ou nfo de irreguléridade or arte de uma persona
lidade inr>xistente, um ~irector da filial", d~termin. ndo , ort .. nto,ma
is umf vez, a dilctaç~o do praso em nue mE fôsse cxj ida, cr.dernP 
com o deposito. 
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INFORMAÇAO-

... 
Tendo em vista a sollcitaçao constante do oficio dés-

ta secret ria, junto por copia a fls. 64, o Banco do Brasil trans

mite os seguintes documentos : 
~) áta da reunião da comissão de Inquérito, 

em que foi tomaao conhecimento do aludido oficio 

e providenciado de acOrdo com os termos do mes-

mo: .. 
.Q) 

... 
a notificaçao enviada ao acusado - Arman 

do cathorino da Silva - com o respectivo "ciênte" 



do mesmo ; 

~) a efezn oferecida pelo acusado, con

soante lhe foi facultado pelo oficio ~sta secre

taria. 
Fazendo ainda diversas ponderações a respeito do as- · 

IV 

sunto, reitera o Banco do Brasil o seu pedido de autorizaçao,por 

parte deste conselho, para. a demissão do funcionario acusado. 

"' Estando os pre sentes autos em condiçoes de voltarem 
,.. 

à apreciaçao da douta Procurado riu Ger al, passo os mesmos, assim 
informados, às mãos do Sr. Diretor désta Secção , para os devidos 

fins . 
Rio de Janeiro, ll de Maio de 1938 

~~Q ~ ~· ceJJÀ ~;Àcw.d,a-
Of. Adm. - Classe "J''. 

• 
' 
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Ninguem soube, &l'm da uell senhor, do ue · U houvôra dito em r 1 :o 
a este assumpto e aue seria desfeito dias ap6s, rnPsmo poroue inevita-
vel já era continuar a silcnci&r em r .laqao ás e velhas tjas 
que se movimentavam em seu auxilio, sinao o funccion<rio do nco aue 
"com toda cautellt: 11 , geitosamente interrogando o m smo Sf'nhor, conse
guiu, pelo mE..io que decl rou no seu ~poimento, se pôr ao per do assum
pto. 

Si não fosse, emeritos julgadores, a falta de cscrupulos do meu fel
se amigo e as circumstancias quem domin&van completamente o esnirito 
no s ntido ab ., oluto de uma digo de evitar mal -naior, com a certesa de 
indemniza f' o ao prejudicruio em 20~.000, nenhum ato terj a prr·ticado o su 
plicante que désse lagar ás sus.Jeitas rue contrr !"i fornm lPvantalias.-

0 supplicante c ntinúa a, verdadeiramente, affirmar ue não se utili 
7.0U de cheque algum ~omo diz o inquer1to. 

Ao supplieante prrmittido seja pGrguntar aos illustres mPmbros do Con 
se lho Nacionr.l do Tr b' 1 ho, si é poss vel concluir-se pela imnutal::flidade 
de alguem com os elementos çue o inquerito offerece. Provas ali não AXj~ 
tem, pois ouvidos foram unica e exclusivamP.nte o prejudjcado, um funccio 
n rio ue consegui~ delle proorio ouvir, um inimigo do suoplicante por-
que foi quem se locmpletou com o alheio e outro funccionario aue som nte 
foi ouvido s bre assumptos de ordem technica. 

S m, d lPve o mPnos, nsurgir-se contra os alludidos di nos funccio 
narios, salient somente, para bem da verdade, a razão dos seus conheci= 
m ntos do facto. 

Requerendo a v. Fxcia., Sr. Presidente, seja encaminhado ao F.grcgio 
Conselho ~acional do Trabalho a presente defeza, firma-se com elevada 
consideração. 



M . T . 1. C . - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc . l6 . 556/ 36 - Banco do Frasil . 
Remete inQuerito admin~strativo, ins
taurado contra o seu em~regado , Arman 
do Catharino da Silva . 

L C E R 

O Banco. do Brasil submete à a~reciação deste Canse • 

lho o inquerito admini strativo que instaurou contra o seu em 

pregado, rmando catharino da Silva, com mais de 2 anos de 

serviço , tenâente a apurar a falt a gr ave ~revista na alínea 

"A" do art . 93, do Dec . nQ 54, de 12 de Setembro de 1934. 

o imQmerito , Que observ s "instruçÕes" baixadas 

pelo Conselho Naci onal do Trabalho , foi instaurado com a 

ortaria de fl s . 5, QUe acusa o referido empregado de ter re 

cebido de um cliente a QUant i a de reis 20$000 ~ara depositar 

na conta QUe o mesmo mantinha na gencia da Baia , deixando 

-de o fazer , e, de haver obtido o talao de cheQues do cliente 

que , ao ser devolvido , acus ou a ausenciu de um dêles . 

Em princípios de Sete~bro de 1936, Bibiano Soares 

Cupim entregou ao acusado a ~ uantia de reis 20 000 para depo 

sitar no Banco e a sua caderneta para contar juros. 

Diz o acusado que entregou a referida caderneta com 

os 20~000 ao Snr . Heitor Felli~e Galliza , para que de:posita.ê 

se , ~orquant o, sendo contínuo do Banco , estava irr:~ossi bili ta 

do de fazer e o~eração . Heitor Galliza , entretanto , declara 

que recebeu a aludida caderneta sem a referida cedula . 
• 

Como se constáta, ha suas afirmações paradoxais so 

bre o ''clímax:" da questão . ' a ~ro~ria comissão do inquerito 
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qu mo seu rela rJ orio de r'ls . 49 "usque 11 f'ls . 60 conf'essa -ª. 

inex:istencia de :provas materiais g_ue documentassem as duas 

:princi:pais :faltas im:putadas ao acusado (fl s . 52) . Em sua d§ 

:resa, o acusado declara que desconhece a ausEncia de um dos 

cheques do talão do Snr, Bibiano, coní'irmando a sua alera-
-çoes prestadas no seu depoimento, no qual afirmou ter entre 

gado a cedula de 20$000 dentro da caderneta . Beclar , ainda , 

que não querendo prejudicar :o Snr . Bibiano , dªpositau a re-
.... 

:ferida quantia por conta propria , no outro mes . 

vista da falta de provas~ que caracter±zassem a 

imput ação que originou o presente inquerito , a comis são enu 

m~r outras :faltas do acusado , as considerando compreendi

das no ne . 24. 615 • de 9 de Julho de ili934 (.f ls . 54) . •roda via 
,.,_ ,.., , f/V 

ao meu ver , a comissao nao :poda :pleitear a demissao do acu-

sado :por uma falta que o inquetito não teve o objetivo de 

apurar , maximé , considerando- se que ela foi :praticada um 

ano antes do inicio deste :processo. Muito embora comfessa

da (:fls . 54 , nQ 6 ) esta :falta deveria ter sido apurada no 

:prazo de 90 dias contados da data em que o Banco teve conhe

cimento da mesma . 

Isto :posto , e , considerando que o :presente inque-

- -rito nao concret isa a im:pmtaçao :feita ao Snr. Armando Catha~ 

rino da ·Silva :pela ortaria de :fls . 5 , o:pino :pela im:procednn 

cia do mesmo. 

Bio de Janeiro , 6 de J ulho de 1938. 

Ad.j .• • Tec). na Pr'lPuradoria . 

t 
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VISTOS E RELATADOS os autos do presente processo 

em que o Banco do Brasil suh ete ~ apreciação e julgamento dê~ 

te Conselho o inquerito adrrlnistrativo instaurado contra o f~ 

cionário Armando Catarino da Silva , acusado de falta grave ca

pitulada na letra 2 do art. 16 do Dec . 24 .615 , de 9 de Julho 

de 1934: 

CONSIDERANDO que a falta imputada ao acusado co~ 

siste em haver êste ultimo recebido de um cliente do Banoo, p~ 

ra depositar na conta que o mesmo mantinha na agencia da Baia , 

a importancia de s. 20 000, deixando de o fazer e sem explic 

cabalmente qual o destino dado a essa importancia; e, ainda, 

de haver obtido do mesmo depositante , por meio de declarações 

astuciosas, o talão de cl1eques destinado ao movimento da refe

rida conta, talão que, ao ser devolvido , acusava a falta de um 

cheque; 

CONSID o, preli inar ente, que o inquerito 

está regular, tendo observado as nor1J.1as legais vigentes; 

CONSIDERN O que as faltas graves est~o devida

ente apuradas e provadas; 

CONSIDERA~~ o que consta da confissão do acusa 

o no depoi ente de fls. 30 á fls. 34; 

RESOLVE a Pri eira Câmara do Conselho Nacional d 
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Trabalho, por maioria de votos, julgar procedente o inquerito 

e autorizar a demissão do acusado. 

Fui 
...... 

, vencido, pelas ra~ões que se seguem: 
u Diversas são as raz~ e s que me levam a considerar im-
procedente o inquerito instaurado pela Banco do Brasil, 
na Bahia, para apurar a falta grave imputada ao seu em
prêgado, Sr. Armando Catharino da ~ilva. 

Por isso que, se bem attentarmos no depoimento 
da lA testemunha , Sr. Bibiano Soare s .Cupim, chegaremos 
á conelusão que aquelle emprêgado não iria arriscar seu 
emprêgo no Banco onde já servia por mais de 7 (sete) ~ 
nos, apropriando~se, indebitamente, da importancia de 
20$000 (vinte mil reis). 

Tanto isto é verdade qu~, o Sr. Bibiano Soares 

.., .. 

Cupim, declarou textaalmente:- Ha annos gue costumo depo
sitar importancias na mirilia conta por 
intermeàio do Sr. Catharino, e bem as
sim, fazer retiradas na referida conta 
(fls. 31). 

Quanto á questão do desapparecimento do cheque nQ 
347.450 ou seja, o ultimo da serie do respecti vo talão, do 
qual restrun ainda 8 (oito) cheques de n2s 347.442 e 347.449, 
não utilisados, não ficou provado, em absoluto, que o Sr. 
Catharino o tivesse subtrahido, para este ou aquelle fim. 
E, elle o nega peremptoriamente em seu depoimento d~ fls.29. 

O referido cheque desappaJreceu mysteriosamente. I ias, 
supponhamos que esse cheque fosse subtrahido pelo accusado: 
o que iss o lhe poderia aproveitar? acar, com elle, uma som
ma qualquer da conta do cliente Sr. Bibiano Soares Cupim ou 

.. 
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delle fazer qualqu&tobjecto de transacção? Não, isso não 
seria possivel, a menos que o empregado Sr. Catharino fal 
sificasse a assipnatura do referido cliente. 

Para isso, teria, elle, então, se apropriado do 
cheque immediato ao legalmente utilisado, isto é, do de 
nll 347.442 - pois, astucioso con o diz a Commissão que o é, 
não praticaria elle a impericia de se utilizar do ultimo 
cheque da serie, deixando todos os demais em branco. 

Esse sal~o brusco despertaria desde logo a atten
ção do correntista do Banco .quando fosse e8cripturar o 
valor do che ue na •conta do cliente por occasião da sua 
apresentação e consequente pagamento!}.[demais,não me é po~ 
sivel concordar com a forma pela quü o -inquerito- foi 
feito. Se o ocorrido se verificou na Agenc j_a do Banco do 
Brasil 'na Bahia (cidade de S. Salvador) não posso admittir 
que as peças principaes do -inquerito- tenham sido prepa-

o 
radas na matriz (Rio de Janeiro), como em verdadeiforam . 

O depoimento do accusado (fls. 26/30) constou de 
1§ perguntas e 16 respostas,adredes preparadas pela Ma

triz do Banco do Brasil. 
Essa nova modalidade de inquerito não só contraria 

o disposto no art. 6 das Instrucções para o inquerito 
administrativo de que trata o art. 95, do regulamento ap
provado pelo Dec. 54 - de 12/9/34, como tambem, se admi t
tido por e ta Egregia Primeira C~ ara, fixaria um prece
dente perigoso e attentorio ás bôas normas juridicas e 
regras de direito estabelecidas para a livre defeza do 
acusado ou do réo. 

Isso, seria o baptismo da maior calamidade contra 
todos quantos houvessem de depor em um inquerito adminis
trativo, pois teria desde logo, sobre seu pescoço, a ca~ 

ga brutal do cerceamento de defezal ~eria uma iniquidade 
que a consciencia tranquilla do julgador repelle, e a in
tegridade da justiça condenna. 

A prova, provada, está concretisada no pseudo "R~ 

" latorio, da Commiàsão de Inquerito quando á fls. 52 - de-
clara :- ''considerando a inexistencia de provas materiaes 
que documentassem as duas principaes faltas imputadas 
ao accusado ( desvio da quantia de 20$000 e subtra.~ão do 
cheque nll 347.450), e levando em conta a astucia que o 
caracteriza, resolveu a Comissão não desprezar os demais 
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delitos que lhe s~o attibuidos, a~s dêles, tambem, 
de natureza grave , ex-vi do Dec.24.615;P 
Pelas instrucções para o inquerito administrativo, cabe 
á Commissão, tão somente, em linguagem serena e desapa1 
xonada fazer minucioso relatorio do processo, aprecian
do as Erovas e argumentos de parte á parte, e concluirá 
pela procedencia ou não da accusação (arf. ll das ins
truções). 

Isto posto, e considerando: 
1)- Que as 2 (duas) principaes e unicas faltas descriptas 

na Portaria de f ls.S - não foram devidamente provadas; 
2)- Que não ~ facultado á Comrnissão de inquerito concluir 

por presumpção, e si , pelas provas e argumentos de 
defeza e de accusação; 

3)- ue . a falta do ultimo cheque da serie, nQ 347.450. s6 
foi notada pelo Sr . Bibiano Soares Cupim, quando em 
sua propria residencia isso lhe foi mostrado pela pe_ê 
sôa do Sr . Contador do Banco do Brasil ; 

4)- Que ~ essa solicitude daquelle Contador, de se dar ao 
traLalho de ir até a casa do cliente, por demais mo
desto e por tão insignificante quantia, não deixa de 
se me affigurar por demais exquisita; 

5)- Que tal procedimento não é praxe bancária, em parte 
alguma do mundo; 

6)- Que o dever daquelle Contador era, em caracter offi
cial, ter chamado o referido cliente ao Banco onde o 
assumpto deveria ter sidoiratado; 

Resolv~ determinar a reintegração do Sr .Armando Catharino 
da Silva , com todas as vantagens legaes". 

Publicado no "Diarit> Oficial" em ~fi j- I BJ. 
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.m/ coe 
·J- J .l76/ ?0-J r, , 556/36 12 de Junho r e 1939 

Snr. rmancio Ca.tnr1 no da 1lva 

ua 3~to Ant n o ~a ~our~r1a no 24 

Estc.,;,.do da. ''B .l a ' 

comunico-vos, pa os devidos flns, que a Primeira Câmara 

do conselho ac1on 1 o Trs.bnlho , a.preclr.m· o os auto de 1nqu~

r1 to edm1n1str· tlvo tnstsura:io contr vós pelo 3 nc o Br s11 , 

r esolveu por acórd~o c 19 lr: setembro ·~orno pr~x1mo assado , 

publica o no r ;;l~r1o O 1cl 0l '' de '"'7 de l\!a1o . t mo, julgar proce-

nt e o d "' t o lnquêr1 to e suto iz ·~ r !'• v sSo. de ts.são do~ serviços 

do referi o Banco , pelas razÕes consub~ tanc1ad no r erertdo a

c6r ão. 
,. 

Atenciosas saudaçoes 

~~~-7 
-------------------------~-

(O rtnldo soares) 

Diretor Geral da Secretaria 
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I se 

1-1.177/39-16.556/36 12 rte Junho ~e 1939 
., 

snr. 1rntor à o "'& nco do Brasil" 

RU Primeiro de ~~rço 

Rio de Jl n~ 

Incluso os remeto, para os ins convenientes , cópia, dev1-
IV 

" ne· te r en ca o 6r ' ::o p ofurl.o pela J?rlJ E-1rn Câ! are 

es se s o a~ 1~ c1 ~ ll I 0 o an - J. 6x 10 passa-

d , ~Ub.i.l ~ L! !lü 11V16.rt Of1c1· 1 ,, e 27 de ~:.~lo ( t1rn , o proces-

o c iny é 1.. a 

se e1 t>!'e l o 1 

1ls tr·' tl o 1 taur ~to por ... sse Banco contra 

o cat .. ino da Silva. 

tenclosus saud ções 

(Os ldo Soares) 

Diretor Geral d Secretaria 

.. 
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